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Abstrakt  
  

Den här kandidatuppsatsen har utförts genom en nulägesanalys på ett IT-inriktat 

konsultbolag. Studien identifierar det upplevda nuläget inom organisationen för att se om 

medarbetarnas upplevelser matchar de förhoppningar organisationen har med ett nytt 

infört värdegrundskoncept. Ett värdegrundskoncept med syfte att identifiera 

medarbetarnas inre motivation och främja den personliga utvecklingen samt hur det nya 

värdegrundskonceptet ämnar lösa de problem som finns inom system- och 

mjukvaruutveckling. Organisationen vill i sin tur att det ska leda till ett internt och externt 

värdeskapande och engagemang för alla parter, vilket kopplas till samhällsnytta, hållbarhet 

samt arbetsmiljö.   

  

Studien har genomförts med en induktiv ansats, där den kvalitativa undersökningen har 

samlat in data utifrån sex intervjuer, för att få en djupare förståelse av medarbetarnas egna 

tankar och åsikter. Den insamlade empirin har sedan jämförts, analyserat och diskuteras i 

förhållande till teori och tidigare forskning. Utifrån likheter och skillnader kunde vi sedan 

dra en slutsats till hur nuläget i organisationen är i förhållande till vad teorin säger.   

  

Resultatet av studien påvisar att respondenterna har en gemensam syn på att organisationen 

är innovativa och placerar medarbetarna i fokus. Inom organisationen finns det en 

samhörighet, lyhördhet och delaktighet, vilket skapar engagemang, motivation och 

personlig utveckling bland medarbetarna. Respondenterna ser det nya 

värdegrundskonceptet som ett bra komplement den agila metodiken som råder inom 

organisationen samt ett bra agilt verktyg. Organisationskulturen speglas av bra stämning, 

fräsch och inbjudande kontorsmiljö samt ärlighet mot kunden. Det framkom även en del 

meningsskiljaktigheter under undersökningen, exempelvis rörande osäkerhet över hur 

informationen tillhandahålls och hanteras.   

  

  

  

  

Nyckelord: Personliga värdegrunder, motivation, delaktighet, personlig utveckling, 

arbetsmiljö och kultur, organisationskultur, organisation och ledarskap, systemutveckling, 

mjukvaruutveckling, agilt, fallstudie, nulägesanalys, kvalitativ forskning, 

värdegrundskoncept. 

  



 

 

 

Abstract  
  
This candidate assignment has been conducted through a zero-position analysis at an IT- 

based consulting company. The study identifies the current situation within the 

organization to see if the employees' experiences match the hopes the organization has 

with a new introduced values concepts. A values concepts aimed at identifying employees' 

internal motivation and promoting personal development as well as how the new values 

concepts aims to solve the problems in system and software development. The 

organization, in turn, wants it to lead to internal and external value creation and 

commitment for all parties, linked to community benefits, sustainability and work 

environment.  

   

The study has been conducted with an inductive approach, where the qualitative survey 

has collected data based on six interviews, to gain a deeper understanding of the 

employees' own thoughts and opinions. The collected empire has since been compared, 

analyzed and discussed in relation to theory and previous research. Based on similarities 

and differences, we could then draw a conclusion about how the present situation in the 

organization is in relation to what the theory says.  

   

The result of the study shows that respondents have a common view that the organization 

is innovative and places employees in focus. Within the organization there is a sense of 

togetherness, responsiveness and participation, which creates commitment, motivation and 

personal development among the employees. Respondents see the new values concepts as 

a good complement to the agile methodology within the organization as well as a good 

agile tool. The organizational culture is reflected by good atmosphere, fresh and inviting 

office environment and honesty towards the customer. There were also some differences 

of opinion during the investigation, such as uncertainty about how the information is 

provided and managed.  

  

  

Keywords: Personal values, motivation, participation, personal development, work 

environment and culture, organizational culture, organization and leadership, system 

development, software development, agile, case study, reset analysis, qualitative research, 

values concepts.   

  



 

 

 

Förord  
  

Genom hårt arbete och vilja har vi tillslut fått ihop denna uppsats. Att tillsammans som 

klasskamrater få strukturera upp arbete och samarbeta för att nå ett bra slutresultat, har 

varit utmanande, lärorikt och intressant.   

  

Vi vill härmed tacka samtliga involverade personer i denna studie, vilket bidragit med att 

det här arbetet kunnat utföras, samt stöd för feedback och handledning.   

  

Stort tack till våra mentorer Mattias och Emil på fallföretaget, för att vi fått utföra 

examensarbetet med er. Även tack till de respondenter vilka ställt upp på intervju och 

försett oss med kunskap och erfarenheter för att kunna slutföra arbetet.   

  

Vi vill även tacka vår handledare Dan Lehn och övriga personer vilka hjälpt till och ställt 

upp med struktur, idéer och upplägg av uppsats, samt arbetsprocess. Ni vet vilka ni är och 

er tid har varit värdefull.    

  

Carl Jonsson & Olle Bogren  

September 2018  
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1 Introduktion till examensarbete   
Kapitlet ger en bakgrund till ämnesområdet och en presentation över fallföretaget, till 

följd av tidigare forskning, problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning, 

målgrupp samt disposition.  

  

 

1.1 Bakgrund till undersökningen  

Organisationer måste hela tiden anpassa sig till en föränderlig värld. Om det här inte görs 

kan konsekvenserna bli förödande. Ett modernt exempel på detta är ”butiksdöden” där 

affärskedjor som tidigare varit mycket lönsamma, tvingas stänga hela verksamheter 

eftersom de misslyckas att anpassat sin verksamhet till kunders förändrade köp-beteende. 

Dagens Handel (2016) poängterar att digitaliseringen har påverkat marknaden på ett 

sådant sätt att framgångsrika affärsmodeller inte längre fungerar. Konkurrensen inom 

handel, främst e-handel, har blivit stenhård och marginaler måste hela tiden pressas. Av 

den anledningen har det blivit en nödvändighet för svenska företag att förstå utvecklingen 

och kunna konkurrera med andra företag, samt utländska företag som Amazon, vilka har 

börjat etablera sig på den svenska marknaden (Dagens Handel, 2018).   

I en studie av Nilsson & Ringström (2002) nämns en del problem som fortfarande kvarstå, 

där processerna inom system- och mjukvaruutveckling inte förändrats nämnvärt sedan 90-

talet. Den problematik författaren redogör för är att det inom system- och 

mjukvaruutveckling främst handlat om utveckling och testning av systemet. Samtidigt 

som det på senare år blivit allt mer viktigare med en ökad gruppdynamik för lyckade 

projekt och en minskning av kundrelaterade problem. Författarna poängterar därför den 

ökade vikten av att fokusera mer på gruppen inom system- och mjukvaruutveckling 

snarare än projektet, för arbeta sig vidare från ett icke fungerande arbetssätt och öka 

kommunikationen inom gruppen (Nilsson och Ringström, 2002). 

Enligt Henric Westergren, VD på konsultföretaget, är en av de mest utsatta branscherna 

för förändring IT branschen, där det sker en kontinuerlig utveckling av ny teknik. Med 

förändring kommer också utmaningar med att medarbetare måste utbildas innan den nya 

tekniken kan användas1. En kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna är därför 

nödvändig för att IT organisationer ska kunna anpassa sig till en föränderlig värld. 

Utmaningen blir hur det går att tillgodose det här på ett attraktivt och utvecklande sätt, 

samtidigt som organisationens tjänster mot kund genomsyras av hög valfrihet och 

produktivitet (Dagens analys, 2016).  

  

                                                 
1 Henric Westergren, VD Softhouse, intervju 2018-04-01  
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Ett innovativt sätt för att göra det här är enligt Mattias Åhlander 2 , agil coach på 

konsultföretaget, möjligt genom att följa agila principer, vilket är en framväxande 

arbetsmetodik hos flera IT-bolag där arbete inom bland annat system- och 

mjukvaruutveckling sker. Det här eftersom agilt tänk upplevs skapa effektivitet och 

transparens genom hela organisationen. I samband med värdegrundskonceptet har 

organisationen blivit mer transparent i sitt agila arbetssätt och det har blivit enklare för 

ledningen att identifiera de bidragande faktorerna.   

I samband med praktikterminen vilket erhålls under systemvetarprogrammet presenterade 

ett IT-konsultföretag ett nytt koncept vilket fått benämningen 

”värdegrundsvärdegrundskonceptet”. Det är ett agilt verktyg och en strategi för system- 

och mjukvaruutveckling inom organisationen och har i syfte att bidra till medarbetarnas 

utveckling genom att skapa en kultur som följer den ständiga omväxlande situation som 

råder inom system- och mjukvaruutveckling. Det är ifrån det här intresset av ämne till den 

här studien växt fram.  

 

Efter att tidigare använt agila principer vid system- och mjukvaruutveckling, upplevs 

värdegrundskonceptet som ett verktyg för att fånga upp individens drivkraft, intressen, 

motivationsfaktorer och personliga utveckling. Det här för att organisationen tror att det 

är individen som indirekt utvecklar verksamheten och att organisationen vill att alla har 

en förståelse av det agila synsättet och affärsprocessen, från affär och kund till leverans. 

Med det här vill Henric 3  att värdegrundskonceptet ska leda till ett partnerskap med 

lönsamhet genom långsiktig relation och förtroende för både organisation och kund. 

Visionen är att vara ett bolag med möjlighet för att alla ska kunna växa med hög 

kompetens, eftersom de ser medarbetarna som sitt viktigaste varumärke. Alla ska känna 

någon meningsfullhet kopplat till samhällsnytta, miljö, hållbarhet och arbetsmiljö. Där av 

blir värdegrundskonceptets övergripande beståndsdelar delaktighet mellan kollegor, 

samhörighet i företaget och utbyte av teknik mellan interna och externa parter (se bilaga 

2).   

En av värdegrundskonceptets bidragande faktorer är kontinuerlig återkoppling och 

förbättring från medarbetarna sida. De kontinuerliga förbättringarna är en viktig del av 

agil systemutveckling. Hur har det då påverkat värdegrundskonceptet? Tidigare skedde 

återkoppling till/från medarbetarna genom en enkät som genomfördes en gång om året. 

Nu sker återkopplingen genom gruppsamtal eller individuella möten, en gång i månaden. 

Här diskuteras trivsel, välmående, kompetensförbättring och framtida mål inom 

verksamheten till nästa möte, helt enligt det agila tänket. Det här kan liknas vid en sprint 

i agilt arbete, vilket handlar om att regelbundet leverera små delar för att kopplas samman 

till en helhet. Att ha ständig återkoppling är grundläggande delarna i agilt arbete, vilket 

skapar en transparens, granskning och anpassning.  

                                                 
2 Mattias Åhlander, Agil coach Softhouse, intervju 2018-06-19  
3 Henric Westergren, VD Softhouse, intervju 2018-04-01  
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1.2 Tidigare forskning  

Enligt Dagens analys (2016) går det se en förändring av hur detaljhandeln går mer och 

mer över till e-hande,vilket har en direkt påverkan på den svenska detaljhandeln. Det här 

är ett exempel ur verkligheten där det går se att framgångsrika affärsmodeller inte längre 

fungerar. Organisationer behöver lägga ett större fokus på hur det arbetar, samt hitta en 

balans mellan människor och teknik för att tillfredsställa kunden (Dagens handel, 2018).   

I ett system och mjukvaruutvecklingsperspektiv säger Mählberg (2011) att de agila 

metoderna har blivit grundläggande för att upprätta hålla ett fungerande arbetssätt där alla 

medarbetare strävar efter och utgår från samma strategier och mål. De agila metoderna är 

inte en systemutvecklingsmetodik i den benämningen. Det är snarare en uppsättning 

värderingar, attityder och principer. Författaren poängterar att i dagens föränderliga miljö 

skulle sättet system- och mjukvaruutveckling arbetades med för tio år sedan inte fungera 

med sättet organisationer arbetar idag. Resultatet från studie visar på två primära problem, 

där det tidigare saknats kommunikation mellan olika parter samt en saknad av en formell 

metod för stöd i utvecklingsarbete, som tydliggör vem som ska göra vad och vem som har 

ansvar för vad under processens gång. Eftersom en av de viktigaste punkterna i agil 

systemutveckling är tidig och kontinuerlig leverans till kunden, skapar de agila arbetet en 

bättre kommunikation och kontinuerlig feedback från kunder samt minskar riskerna för 

missförstånd. En annan fördel som framstod i undersökningen var att övergången till agil 

systemutveckling skapade en tydlig struktur, både internt och för kund. Den här studien 

visar därför på att det finns ett värde även för organisationer att lämna den fungerande 

processen för en formell systemutvecklingsmetod. Av den anledningen behöver 

organisationer hitta en konkurrenskraftig process som stödjer den omväxlande marknaden 

(Mählberg, 2011).   

Även Dagens analys (2016) nämner även att organisationer behöver hitta mer innovativa 

arbetssätt och upplägg för att följa med i branschen. Vilket också är en av anledningarna 

till att flera organisationer har börjat arbeta agilt. Det här görs för att vara effektiva, 

attraktiva och skapa transparens (Dagens analys, 2016).  I en undersökning av Kabir och 

Engvall (2017) studerar de metoder systemutvecklare tillämpar för att förstå och hjälpa 

kunder med vad deras behov och önskemål är, inom ett agilt utvecklingsprojekt. Genom 

att studera hur konsulter sammankopplar kunders behov och förväntningar kunde de skapa 

en förståelse för hur kundnöjdhet uppnås.  

För att få med sig hela organisationen tas det upp i en artikel från dagens analys (2016), 

vikten av transparenta beslut. Transparenta beslut kräver en hög grad av självmedvetenhet, 

vilket har börjat uppmärksammats hos organisationer, mer och mer. I en komplex och 

snabbt varierande värld är det viktigt att skapa en självmedvetenhet och veta vilka våra 

individuella grunder är. Organisationer som arbetar med både system- och 

mjukvaruutveckling är i behov av att följa med i den här förändringen. Genom att ta fram 

ett självledarskap med självmedvetenhet har det blivit kritiskt för medarbetare att ta 

välgrundade beslut och följa med i förändringen. Genom att låta medarbetarna ta egna 

beslut i olika situationer och öka det personliga ansvaret, ökar det med säkerhet också 

engagemanget för arbetet. Genom att vara mer engagerade och låta oss själva styras av 
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våra egna värderingar, snarare än organisationens, leder det här också till ökad effektivitet. 

I en uppföljning av studien visar de även att vid beslut under personligt ansvar, tas de 

oftast enligt organisationens bästa. I en annan uppsats av Dernelid och Nilsson (2014) 

nämns de att 70 till 90 % av projekt inom systemutveckling misslyckas med att nå de 

uppsatta målen. Flera aspekter pekar här, är bristen på motivation, vilket är en av de mest 

bidragande faktorerna för att genomföra lyckade projekt.  I en tidigare studie av Nord 

Olsson och Wiskman (2016) påvisar de att de agila aktiviteterna ger en indikation på de 

egenskaperna vilket ger upphov till ett psykologiskt resultat, som i sin tur leder till en 

högre motivation (Nord Olsson & Wiskman, 2016).   

I en studie av Prihodko (2015) poängteras den växande trenden av agila metoder när de 

gäller mjukvaruutveckling. Fler företag går från att arbeta enligt den traditionella 

vattenfallsmodellen, till att följa den agila metodiken. En av anledningarna till det här är 

att flera organisationer misslyckas med att leverera projekt i tid. Något som i slutändan 

medför merkostnader för företaget. Agila arbetsmetoder har blivit ett hjälpmedel för 

organisationer att skapa en struktur vilket ska leda till ett bättre arbetssätt, något som i sin 

tur gör att projekt blir avslutade i tid (Prihodko, 2015). Enligt Dernelid och Nilsson (2014) 

är en systemutvecklare en specifik individ som ska leda eller delta i systemutveckling. 

Författaren nämner även att de är därför människor som producerar resultat, snarare än 

använda verktyg. Det här har därför en koppling till individernas prestationer inom 

system- och mjukvaruutveckling och upplevd motivation. Här nämns också att motivation 

är en slags styrningsprincip på både verksamhets- och projektnivå. Det här går koppla till 

de Mählberg (2011) tar upp att vara en av de bidragande faktorerna i agilt arbete är ökat 

engagemang och högre arbetstillfredsställelse.  

Enligt Albertsson och Olsson (2016) är motivation något vilket bör främjas, eftersom den 

kan tillbringa fördelar hos individen. Utifrån ledningens perspektiv kan det vara svårt att 

tillgodose motivationen hos samtliga medarbetare, eftersom det kräver god kunskap om 

medarbetarna. Av den anledningen är det viktigt att organisationer lägger vikt på 

motivationsarbetet, vilket ska leda till bättre insikt i vad som motiverar medarbetarna. Det 

här gör att motivationsarbetet blir alltmer viktigt eftersom företag idag blir allt mer 

likvärdiga där de vill sticka ut och skapa en attraktiv arbetsplats. Det här betyder att det är 

medarbetarnas motivation och kompetens som avgör verksamhetens framgångar. Genom 

att motivera medarbetarna kan det leda till ökad produktivitet och kvalitet inom 

organisationen (Albertsson & Olsson, 2016).  

Bornberger-Dankvardt, et al (2005) har i en tidigare studie granskat vad det är som krävs 

för att mindre organisationer ska upprätthålla strategier, metoder och ett fungerande 

arbetssätt för att tillgodose en fungerande och hållbar arbetsmiljö för individen och 

organisationen. De nämner att det enda sättet att få medarbetarna att känna sig tillfreds på 

arbetsplatsen är att driva organisationen till mer självständigt arbete och erbjuda 

medarbetarna att förverkliga sina idéer. Författarna nämner också att ledarskapet inom en 

organisation har en betydelse för interna och externa relationer. Det informella ledarskapet 

inom en organisation är det som skapar en närhet till medarbetarna och ger möjlighet till 

feedback (Bornberger-Dankvardt, et al., 2005).  
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1.3 Problemformulering  

Uppsatsen kommer beskriva hur ett IT-konsultbolag har gått tillväga med att lösa de 

problem som finns inom system- och mjukvaruutveckling. Det här görs genom att 

identifiera den interna nöjdheten bland konsulterna och verksamhetens värdeskapande 

utifrån införandet av ett nytt värdegrundskoncept som bygger på de agila principerna.   

I samtal med Mattias4 beskriver han hur de flesta organisationer som arbetar med system- 

och mjukvaruutveckling fortfarande arbetar enligt ett traditionellt management-system 

(organisation, makt och struktur, personlig utveckling etcetera…). Eftersom det agila 

arbetet har en stark koppling till system- och mjukvaruutveckling har det därför inte vunnit 

kraft inom andra funktioner som till exempel Human Resourses (HR). Han anser att 

utveckling av både management och personlig utveckling behöver också vara agilt för att 

lyckas långsiktigt. Det är den här utmaningen vilket behöver hanteras för att utveckla agila 

organisationer.   

En tanke med värdegrundskonceptet är att ta fram de anställdas personliga värdegrunder 

utifrån djupare analyser med metoden “The Golden Circle”, vilket bygger på varför 

människor gör som de gör (Partridge, 2014), se rubrik 2.2 inspirationskälla – The Golden 

Circle, för en mer utförlig förklaring. Simon Sinek (TED talks, 2009) stärker 

värdegrundskonceptet genom att säga att målet inte är att anställa människor som behöver 

ett arbete. Målet är att anställa människor som tror på samma sak som dig själv och eller 

det verksamheten strävar efter.  

  

1.4 Syfte och frågeställningar för studien  

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur medarbetarna upplever att införandet av ett nytt 

värdegrundskoncept bidrar till att lösa de problem som beskrivits inom system- och 

mjukvaruutveckling, eftersom företagets uppfattning om situationen och dess utveckling 

nödvändigtvis inte speglar verkligheten. Därför görs en studie på hur 

värdegrundskonceptet faktiskt bidrar till att lösa den problematik som enligt Mattias5 finns 

inom de agila arbetet med en avsaknad har HR relaterade frågor utifrån personlig 

utveckling och motivation inom system- och mjukvaruutvecklingsprojekt framställts.   

För att genomföra studien utgick undersökningen ifrån följande frågeställning:  

  

 Hur upplever medarbetarna på ett IT-konsultbolag att införandet av ett nytt 

värdegrundskoncept leder till att organisationen arbetar mer fördelaktigt inom 

system- och mjukvaruutveckling?  

  

Undersökningens målsättning är att undersöka om de anställdas egna värdegrunder har 

lyfts fram och används fullt ut. Ifall de anställda känner sig tillfreds med det nya 

värdegrundskonceptet och att det bidrar med bättre genomförande av utvecklingsprojekt. 

                                                 
4 Mattias Åhlander, Agil coach Softhouse, intervju 2018-06-19  
5 Mattias Åhlander, Agil coach Softhouse, intervju 2018-06-19  
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Det här blir en "winwin" situation för organisationen och berörda parter, eftersom 

kunderna är den viktigaste inkomstkällan för kunskapsspridning, rykte, förtroende och 

ekonomisk vinning.   

1.5 Avgränsningar   

Fokus i undersökningen utgår ifrån fallföretaget Softhouse Consulting i Växjö, där 

värdegrundskonceptet framtagits. Eftersom värdegrundskonceptet är nytt och ännu inga 

kända liknande koncept har identifierats, kommer medarbetarnas attityd och upplevelse 

av värdegrundskonceptet vara i fokus. Studien utgår från ett fåtal utvalda personer på 

grund av en begränsad tidsram. Värdegrundskonceptet kan fungera på liknande 

organisationer som arbetar agilt. Det här eftersom marknaden för IT-bolag ständigt är 

växlande och det blir därför viktigt för företagen att erhålla nödvändig kompetens.   

Målet med undersökningen kommer inte vara att säga om företaget har gjort rätt eller fel 

i sin implementering. Inte heller förklara för dem hur de kan lösa sitt eventuella problem. 

Målet är att upplysa hur medarbetarnas upplevelser med värdegrundskonceptet, stämmer 

överens med företagets visioner. Studien kan därför beaktas enligt en fortlöpande 

utvärdering under värdegrundskonceptets pågående tid, där resultaten kan vara till stor 

betydelse för ledningens fortsatta arbete.   

    

1.6 Målgrupp  

Eftersom examensarbetet utförs på IT-konsultbolaget Softhouse, kommer uppsatsen rikta 

in sig på medarbetarnas interna utveckling, motivation och organisationens 

värdeskapande. Även lärare och studenter inom IT-området kan finna uppsatsen lärorik. 

Värdegrundskonceptet blir en ny arbetsmetod eller strategi för att följa med i den ständigt 

omväxlande marknaden inom utvecklingsbranschen. Av den anledningen kan 

värdegrundskonceptets syfte bli en framtida inspirationskälla för andra organisationer att 

ta del av för att utveckla organisationens arbete inom system- och mjukvaruutveckling.  

1.7 Fallföretaget  

Organisationen är ett IT-konsultföretag med intresse för innovation, där de ser möjligheter 

och samlar inspiration från vad de ser och hör. År 2012 öppnade de upp sitt kontor i 

centrala Växjö. Ett privatägt företag som startade sin verksamhet år 1996 och är idag ett 

av ledande företagen i Skandinavien på Lean och Agilt. De har ca 200 anställda i Sverige, 

i städer som Stockholm, Malmö, Växjö och Karlskrona samt ett kontor i Sarajevo. 

Organisationens syfte är att utveckla lösningar genom system och mjukvara, samt utveckla 

och effektivisera verksamheter i samverkan med människor (Softhouse, u.å). Som deras 

vision lyder:  

 "Din kompletta, agila IT-partner, vi hjälper dig behärska dagens och 

framtidens marknader" (Softhouse, u.å).   

Deras filosofi lämpar sig åt enkelhet, pålitlighet, professionalism och öppenhet. De tror på 

okomplicerade tillvägagångssätt i allt de utför. Att ha en stark inställning till kvalitet; där 
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de håller vad de lovar. Deras största fokus är affärsnytta, vilket innebär att när de skapar 

något nytt för sina kunder, skapar de även nytta för inblandade parter. Företaget framhäver 

även att de gärna delar med sig av det de framställer (Softhouse, u.å). Organisationen ingår 

i partnerskap med stora kunder som Microsoft, Google Platform, QlikView och 

Linnéuniversitetet. De har ä ven en ambition att hå lla en lå ngvarig, hå llbar utveckling 

ihop med sina kunder, samarbetspartners och leverantörer med miljömässiga, sociala och 

ekonomiska intressen. Att vara en hållbar arbetsplats, ta hand om sina medarbetare och 

värdesätta deras kompetens, hälsa och potential. Organisationen tillhandahåller flera gratis 

forum till kunskapsdelning däribland: LeanTribe, DevTribe och Meetups (Softhouse, u.å).  
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1.8 Disposition   
Kapitel 1 – Introduktion  

Kapitlet ger en bakgrund till ämnesområdet och en presentation över fallföretaget, till följd av 

tidigare forskning, problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning, målgrupp 

samt disposition.  

  

Kapitel 2 – Teoretisk bakgrund till värdegrundskonceptet  

I det här kapitlet presenteras grunden och inspirationen för det tidigare presenterade 

värdegrundskonceptet. Som läsare presenteras du först för vad arbeta agilt innebär och leds 

sedan in till Simon Sineks “The Golden Circle”, som berättar om sin syn på en persons 

identifiering av personliga värdegrunder, samt är en stor inspirationskälla för 

värdegrundskonceptet.   

  

Kapitel 3 – Teori   

Kapitlet presenterar avsnitt av teorier och begrepp som är relevanta och berör området. Här 

tas begrepp som organisationskultur och miljö, personlig utveckling och motivation upp, i 

syfte att presentera den teori som används för att jämföra empirin.    

  

Kapitel 4 – Metod   

Kapitlet beskriver det tänkta tillvägagångssättet för studien, vilket inkluderar den 

vetenskapliga ansatsen, de använda datainsamlingsmetoderna, valda undersökningsenheter, 

urvalet av respondenter, det etiska övervägandet samt hur data granskats och analyserats.  

  

Kapitel 5 – Resultat   

Under det här kapitlet presenteras de empiriska resultat som framkommit under intervjuerna. 

Avsnitten har valts att delas upp i rubrikerna Motivation, Personlig utveckling, Delaktighet, 

Kultur och miljö, samt Värdegrundskonceptet. Rubriker har framtagits genom att identifiera 

olika teman inom intervjuerna.  

  

Kapitel 6 – Analys  

Under denna rubrik presenteras hur framtagen empiri ställs mot den teori som beskrivs i 

uppsatsen. De avsnitt som presenteras under det här kapitlet är relaterade till de under rubriken 

med resultat: Motivation, Personlig utveckling, Delaktighet, Kultur och miljö, samt 

Värdegrundskonceptet.   

  

Kapitel 7 – Diskussion   

I det här kapitlet presenteras det empiriska resultatet och teorin i förhållande till tidigare 

forskning. Det ges även tankar och reflektioner över genomförandet av undersökningen i 

förhållandet till metodavsnittet.   

  

Kapitel 8 – Avslutning   

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras utifrån de syften och 

problemformuleringar som framställts i studien samt de undersökningar som gjorts.  

Avslutningen ger även en presentation av förslag till fortsatt forskning.   
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2 Teoretisk bakgrund till värdegrundskonceptet   
I det här kapitlet presenteras grunden och inspirationen för det tidigare presenterade 

värdegrundskonceptet. Som läsare presenteras du först för vad arbeta agilt innebär och 

leds sedan in till Simon Sineks “The Golden Circle”, som berättar om sin syn på en 

persons identifiering av personliga värdegrunder, samt är en stor inspirationskälla för 

värdegrundskonceptet.   

  

 

2.1 Att arbeta agilt  

Att inom system- och mjukvaruutveckling regelbundet göra nya leveranser fram till en 

färdig produkt, ger en ökad möjlighet att hantera förändringar som kan ske på vägen. Då 

kunder kan ändra sig angående krav i produkten, kräver det kontinuerlig feedback och 

kommunikation, vilket lett till att fler IT-bolag börjat arbeta agilt. Att vara agil innebär 

enligt Gustavsson (2013) att på daglig nivå prova, utvärdera och förbättra sitt arbetssätt i 

en löpande utsträckning. Forslund (2012) nämner även att det innebär att arbeta med korta 

mindre leveranser över en definierad tid. Ett agilt arbetssätt kräver stort fokus på 

samarbete med självorganiserande team och fungerande metoder. Där arbetet reducerar 

risken för onödigt arbete samt visualisera framdrift med hjälp av något verktyg 

(Tonnquist, 2016).   

  

I de agila metoderna ges det utrymme för varje individ att själv genomföra dagliga 

förbättringar och tillåtas att göra fel, lära sig och förbättra arbetssättet kontinuerligt. Enligt 

Gustavsson (2013) passar agilt arbetssätt i många sammanhang och lämpar sig i 

verksamheter vilka befinner sig i en föränderlig miljö, där komplexa mål och snabba 

resultat eftersträvas. Enligt Jansson (2015) ska alla inom verksamheten utvecklas i grupp 

och erbjudas självständigt arbete samt vara med och påverka. Fördelarna enligt 

Gustavsson (2013) med de agila är ständig närhet och insikt i projektets detaljer, vilket 

skapar mindre oro och fokus hamnar på att göra klart en sak i taget.   

2.2 Inspirationskälla - The Golden Circle  

Värdegrundskonceptet Softhouse nu arbetar enligt grundar sig i att ta fram de personliga 

värdegrunderna hos medarbetarna. Värdegrundskonceptet i sig inspireras av en person vid 

namn Simon Sinek, jämför människors handlingar och beteende mot två huvuddelar i 

hjärnan. Hen menar att det finns tre huvuddelar i det mänskliga beteendet, vilket kan 

jämföras mot våra personliga värdegrunder. Partridge (2014) förklarar hur Simon Sinek 

har utvecklat värdegrundskonceptet “The Golden Circle” vilket visas nedanför, (se Figur 

1), vilket bygger på att istället för att manipulera människor till motivation, hamnar fokus 

på varför man gör något. Hans förklaring är att allt utgår från mitten av “The Golden 

Circle” och avslutas med frågan “VARFÖR” (Partridge, 2014).   
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Figur 1 –” The Golden Circle” (Partridge, 2014, s.1) 

VAD: Alla organisationer vet vad de gör, oavsett storlek och värdegrundskoncept. Varje 

företag kan beskriva sina produkter eller tjänster de har i sina system. “Vad” är enkelt att 

identifiera (Partridge, 2014). Från företagets sida kommer "VAD" hela tiden variera där 

de tar det som är aktuellt.   

  

HUR: Vissa organisationer och människor vet hur de gör något och vad de gör. “HUR” 

ger ofta en förklaring på hur något är annorlunda eller kan upplevas bättre. Det här är inte 

riktigt lika uppenbart som “VAD”, vilket gör att många kan tycka att faktor är det som 

differentierar eller motiverar vid beslut. Tyvärr går det inte att anta att det här är allt som 

krävs. Det saknas en viktig detalj (Partridge, 2014).  Henric6 nämner att deras "HUR" 

varierar. De får arbeta med det som är aktuellt, när behovet och möjligheterna kan variera 

från år till år. Det viktiga är att de inte går in och ruckar på kärnan om "VARFÖR" de gör 

något.   

  

VARFÖR: Ett fåtal människor och organisationer kan ge en tydlig formulering till varför 

de gör vad de gör. Det handlar inte om att tjäna pengar, eftersom det snarare är ett resultat.  

“VARFÖR” handlar om ditt syfte, tro och orsak. Varför finns de företaget du arbetar på? 

Vad är det som får dig att gå upp ur sängen på morgonen? Varför ska någon bry sig? 

(Partridge, 2014). Enligt Partridge (2014) menar Simon att de flesta människor 

kommunicerar, från utsidan och in, från “VAD” till “VARFÖR”. Vi berättar vad vi gör, 

ibland hur vi gör det, men väldigt sällan varför vi gör vad vi gör.  Det här tydliggörs genom 

Apple Computers sätt att kommunicera utifrån och in:  

 ‘’Everything we do, we believe in challenging the status quo. We 

believe in thinking differently… The way we challenge the status quo 

is by making our products beautifully designed, simple to use and 

user-friendly. And we happen to make great computers.’’ (Partridge, 

2014, s.1).  

                                                 
6 Henric Westergren, VD Softhouse, intervju 2018-04-01  
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När en organisation eller personer kan säga varför de gör något tenderar människor 

omfamna denna tro, inte för att de nödvändigtvis är bättre, snarare för att de representerar 

viktiga värderingar för oss. Människor känner sig tryggare och skapar en viss lojalitet  

(Partridge, 2014). 
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3 Teori  
Kapitlet presenterar avsnitt av teorier och begrepp som är relevanta och berör området. 

Här tas begrepp som organisationskultur och miljö, personlig utveckling och motivation 

upp, i syfte att presentera den teori som används för att jämföra empirin.   

  

 

3.1 Personliga värdegrunder  

Enligt Kristensson (2014) är begreppet värdegrund ett slags mantra, vilket ska uppfattas 

som något tilldragande och nödvändigt. Värdegrunden kan sammanfattas i två 

grundprinciper, vilket följts av mänskligheten och utgjort grunden för de sociala 

innovationens tankar och visioner.   

  

● Respekten för mänskligt liv – en uppfattning om livets okränkbarhet.  

● Uppfattningen om alla människors lika värde.  

  

Värdegrund är ett centralt begrepp som i allmänhet är användbart i samhället och är nära 

sammankopplat med de etiska grundvärdena.  I praktiken finns det en risk att 

värdegrunderna blir en etikett som kan ge ett uppfattat missförstånd, där alla tror att de är 

överens eftersom ingen har uppmärksammat dess innehåll och dess konkreta betydelse. 

De etiska värdena kan utgöra handlingar för analys, tolkning och orientering, där 

värdegrunden skapas i handling. Därför blir begreppet värdegrund problematiskt, 

eftersom alla måste vara överens om att innebörden måste problematiseras, diskuteras och 

utvecklas i relation till den praktiska verksamheten. Det här skapar en anledning till att 

organisationen måste ha en gemensam bild på värdegrunder och bedöma dessa mot samma 

kriterier (Kristensson, 2014).   

  

Enligt Willman (2010) innebär värdegrund de begrepp och värden som beskriver 

förhållningssättet vilket utgör de utgångspunkter och attityder människor har gentemot 

varandra i vardagslivet eller inom organisationen. Värdegrund kan beskrivas genom en 

uppsättning värden som vardera människan har och är en idealiserad bild av de 

värderingar som önskas finnas i umgänget människor emellan. Värderingarna och värdena 

kan vara medvetna eller omedvetna, där värdegrunderna varken är bra eller dåliga utan 

måste fyllas med en innebörd och behövs därför skapas utifrån en dialog. Värdegrunderna 

handlar därför om relationer mellan människor, där ett positivt beteende och anvisningar 

om hur gränsen ska sättas för att stoppa beteenden. Synsättet innebär att värdegrunderna 

inte får innehålla några negativa anmärkningar rörande, ålder, hudfärg, sexuell läggning, 

kultur eller funktionsnedsättning etcetera… (Willman, 2010).  

  

Värdegrundens syfte handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt, där en etisk 

plattform är grunden för det dagliga arbetet. De personliga värderingarna får därför en stor 

betydelse i hur människor interagerar med varandra. Uppmärksamheten av människors 

medvetandegörande av värderingar, skapar därmed förutsättningar för utvecklande av 
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förmågan till etisk medvetenhet och förmåga att agera utifrån medvetenheten. Det här 

bidrar med att hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors beroende 

och sårbarhet vid liv. Det finns därför ett samband mellan värdegrund, mänskliga 

rättigheter och etiska koder (Willman, 2010).  

  

Willman (2010) påstår att värderingarna bör belysa företagets vision, affärsidé och mål. 

Lyckas det här finns alla förutsättningar för att skapa nytta både internt inom 

organisationen och extern till övriga intressenter. De värdegrunder som lever kvar, 

förstärks och åldras inom organisationskulturen påverkar lönsamheten positivt, där 

sjukfrånvaro minimeras, medarbetaromsättningen minskar och kvalificeras, samt ökar de 

anställdas driv och trygghet inom organisationen.  

3.2 Motivation - den personliga och organisatoriska drivkraften  

Ordet motivation kan uppfattas på flera olika sätt där varje individ har sin egna 

uppfattning. Sebestyén och Gutierrez Cortez (2017) påstår att ordet motivation har flera 

olika definitioner och sägs vara rätt oklart i sin studie. Samtidigt tycker de inte att det finns 

någon direkt definition på vad ordet motivation innebär, utan att det är en viktig 

komponent för att följa instruktioner och lära sig. De studerar vad det innebär att vara 

motiverad. Är det lusten, villigheten, beslutsamheten, avsikten, fokusen, drivkraften av att 

göra en viss sak? Motivationen är oftast oreflekterat, där människor inte förstår den 

faktiska innebörden av något, utan gör istället antagande av innebörden (Sebestyén & 

Gutierrez Cortez, 2017). Samtidigt tycker Olsson & Wiskman (2016) att motivation går 

in på psykologisk teori, vilket upplevs som ett begrepp på hur individen upplever 

målfokus, uthållighet, energi och riktning. Upplever individen ingen motivation kan 

personen agera planlöst eller inte alls.   

Motivationen kan ha olika riktningar och variera beroende på uppgiften (Olsson & 

Wiskman, 2016). Enligt Forslund (2013) finns det inte många begrepp i det vardagliga 

organisationslivet, vilket är lika förekommande som motivation. Orsaken till agerandet är 

definitionen av motivation och utmaningen blir därmed hur medarbetarna ska kunna ha 

orsak till att agera på ett önskat sätt (Forslund, 2013). Alvesson och Sveningsson (2012) 

framhäver att hålla en individ motiverad handlar om att uppfylla individens förväntningar 

snarare än dess behov.   

Forslund (2013) nämner även att vissa personer kan till och med vara emot ordet 

motivation, då talas det istället om begreppet commitment eller helt enkelt drivkrafter. 

Samtidigt går det ställa sig själv frågan om det räcker med förmåner och högre lön för att 

öka effektiviteten, eller finns det andra förslag att använda och erbjuda. Det finns flera 

motivationsteorier, "kan en person motivera någon annan person?" (Forslund, 2013).  
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Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) finns det även centrala frågor i vid mening för 

alla organisationer om motivation:  

  

● Att attrahera och behålla personal  

● Att stimulera denna till att utveckla sin förmåga  

● Att få denna att anstränga sig för att göra ett bättre arbete  

  

Att vara en engagerad person för en organisation enligt Forslund (2013) innebär att 

upprätthålla en lojalitet mot verksamheten och hur den vill bli sedd. Strävan efter att vara 

en sådan medarbetare skapar stora möjligheter och stärker organisationskulturen och 

vidbehållningen av kompetent personal. Det här skapar en bättre stämning och kultur inom 

verksamheten där medarbetarna ges en större tillit och ansvarstagande. Idag handlar det 

inte bara om att finna medarbetare som vill vara kvar i organisationen en längre tid, utan 

också att de visar på en proaktiv och innovativ ansats till sitt arbete. En vilja och syn på 

personlig utveckling och kompetenshöjning inom organisationen bör därför finnas. Det 

kan handla om att hitta former för kompetensutveckling, vilket gör att individens 

utveckling faktiskt tas till vara på inom organisationen (Forslund, 2013).   

  

Enligt Forslund (2013) handlar motivation ifrån ledning- och chefens sida om hur 

medarbetarna ska motiveras till att presentera bättre. För att skapa motivation, ny 

kompetens och vara motiverad, krävs det övning och upprepning av någon aktivitet samt 

ett gediget tålamod och fokus (Sebestyén & Gutierrez Cortez, 2017). Enligt Alvesson och 

Sveningsson (2012) finns det en stor fördel med motivation eftersom att behovet av 

behovshierarki elimineras. Det leder istället till att alla förr eller senare kommer syssla 

med självförverkligande. Det kan även ses att ha ett roligt jobb, att lära sig, utvecklas och 

få utlopp för kreativitetslustan i arbetet, är en typ av motivation. Att tillsammans med 

andra i en gemenskap, uppnå något meningsfullt är en mindre självcentrerad typ av 

drivkraft. Många lednings- och motivationsforskare brukar dock belysa den inre 

motivationens betydelse: frågor rörande ett intressant, utmanande och lärande arbete, där 

självförverkligande och tillfredsställelse betonas, liksom frågor angående upplevd mening 

och värde (Alvesson & Sveningsson, 2012).   

Enligt Forslund (2013) handlar kreativiteten oftast om medarbetarnas individuella 

tankeprocesser. Vad skiljer en kreativ person mot mindre kreativa? Vissa brukar anse att 

en persons kreativitet, föregår en annan process eller ny idé. Utifrån det här skapas 

innovation och innovationsprocesser. Kreativitet innebär alltså att tänka ut nya idéer och 

innovation att förverkliga dessa idéer. Entreprenörskapet handlar sedan om att 

kommersialisera/marknadsföra dessa nya idéer (Forslund, 2013).   

3.3 Organisationskultur och dess innebörd  

Enligt Kristensson (2014) är organisationskultur en samlad syn på arbetsformer och 

umgängessätt. Kulturen hos organisationen påverkar möjligheten att föra fram och sprida 

information internt och externt för att vara ett ansikte utåt mot kunderna. Samtidigt 

beskriver Forslund (2013) ordet organisationskultur som en bakgrund vilket oftast handlar 
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om frågor över en organisations karaktär: Vilka är vi? Vad ska vi bli? Med vilka vill vi 

identifiera oss? Utifrån dessa frågor framställs kulturen som nyckeln till ökad effektivitet 

inom verksamheten. En verksamhet blir alltså inte framgångsrik genom en hög grad 

formalisering och standardisering, utan genom en stark organisationskultur (Forslund, 

2013). Det här pekar på att utveckla en stark organisationskultur inom organisationen, 

kommer att ha goda förutsättningar för att växa sig och bli större. Enligt Forslund (2013) 

innebär organisationskultur i stort sätt värderingar, synsätt och medvetet arbetsutförande, 

samt det som binder samman en viss grupp av medarbetare. Organisationskulturen är 

enligt Kristensson (2014) något som påverkar förmågan till utveckling och samverkan där 

dessa signaler förhoppningsvis ger organisationen legitimitet samt mer attraktivitet externt 

och internt.   

Figur 3 nedanför, vill belysa att organisationskulturen har större påverkan på 

medarbetarna än vad verksamhetens samlade mål och strategier har, därför finns ett stort 

värde i utvecklande och efterlevande av en god kultur (Kristensson, 2014). Det här visar 

på att organisationens satsningar av konsulter kan skapa ett större värde för utveckling 

inom organisationen än vad verksamhetens strategier kan.   

 
Figur 3 - Scheins modell: organisationskultur (Kristensson, 2014, s.7) 

Eftersom organisationskultur enligt Forslund (2013) handlar om mönster i hur en viss 

grupp av människor tänker, kommunicerar och agerar. Hur gemensamma värderingar och 

föreställningar tas fram, samt hur intresset för symbolers i och omkring en verksamhet 

upplevs. Hur formulerar sig verksamheten och hur kan vi förstå den? Det gör att det blir 

chefens uppgift att manipulera kulturen och ställa in den på rätt sätt. Forskare och 

konsulter vill i sin tur komma med feedback, ge råd om hur de ska göra för att skapa en 

starkare och bättre kultur. Av den anledningen är det tydligt att kulturen kan användas för 

att förbättra effektiviteten i verksamheten.   

  

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) har organisationen en förmåga att forma 

människors motiv, identitet och uppfattningar om vad som är värdefullt i arbetet. 

Antagandet ligger inte bara i att det handlar om universella eller individuella drivkrafter 

och motiv, utan också om ett starkt kulturellt inflytande. En del av dessa inflytanden kan 

därför vara organisatoriska. Motiv skapas/förändras på arbetsplatsnivå och arbets- och 

organisationsvillkor. Inte bara att de reagerar på eller utlöser ett behov/motiv, utan att det 

även bidrar till skapandet av behovet (Alvesson & Sveningsson, 2012).   
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För att identifiera drivkrafterna i organisationen som motiverar konsulterna samt ökar 

deras trivsel, kan det vara en god idé att försöka studera organisationskulturen. Att studera 

en organisationskultur kan enligt Forslund (2013) göras utifrån två forskningsintressen:  

  

● Det första är att främja en effektivare ledning och strukturering av organisationen.  

● Den andra är att skapa en bredare förståelse av kritisk reflektion kring de vardagliga 

arbetsmomenten och organisationen i helhet.   

  

Dessa två synsätt handlar om att manipulera kulturen inom verksamheten för att öka 

effektiviteten till att titta på hur verksamheten gör för att arbeta med värderingar, 

värdegrunder och andra ritualer (Forslund, 2013).  

  

Att studera grupper inom organisationen är av stor betydelse och enligt Forslund (2013) 

brukar det ofta handla om att hitta tillvägagångssätt för effektiva och produktiva 

arbetsgrupper. Där samband och relationer mellan olika former av grupper och effektivitet 

försöker identifieras. Det är under dessa förhållanden det blir svårt och komplext att 

förklara samt definiera effektivitet för en grupp, här saknas det generella mått på hur 

effektiviteten ska mätas. Därför har det istället lagts vikt vid att studera den komplexiteten 

en grupp framställer, där integrationsmöjligheterna med andra människor kan observeras. 

Det kan också handla om att studera hur olika kontinuerliga utbildningar och kurser kan 

bidra med att medarbetarna utvecklas både på individuell och gruppnivå. En medarbetare 

ingår ofta i en arbetsgrupp där de inte bara kan sätta ihop individer i en grupp och tror att 

allting kommer lösa sig. En bra ledning inom en organisation har en bra förståelse för 

gruppens helhet och kan se vilka åtgärder de måste använda, för att skapa en högre 

effektivitet (Forslund, 2013). Det kan därför vara relevant att ledningen inom 

organisationen har en bra inblick i dynamiken och miljön. För att förstå vad en grupp är, 

behövs det enligt Forslund (2013) en förståelse över hur grupper utvecklas. En grupp som 

sysslar med utveckling och effektivisering av sin verksamhet brukar kallas för team. Ett 

team är en självorganiserad grupp där kommunikation och feedback är två viktiga 

begrepp, vilket används inom olika reflektions perspektiv, får att nå gemensamt uppsatta 

mål utifrån personligheter, egenskaper och färdigheter (Forslund, 2013).   

3.4 Normer inom organisation och ledarskap  

Begreppet ledarskap ett av de mest komplexa begreppen, där varje individ har någon form 

av erfarenhet av ledarskap. Människor har redan flera uppfattningar om fenomenet och 

vad ett bra respektive dåligt ledarskap är inom en mängd olika sammanhang (Forslund, 

2013).   

  

Enligt Forslund (2013) finns det dock en del invändningar på denna definition, där 

ledarskap istället hävdas att förstås utifrån en gemensam påverkansprocess, där alla mer 

eller mindre i olika situationer kan leda och agera ledare. Inom ledarskap finns det oftast 

en formell ledare, vilket oftast har benämningen chef och är i huvudsak ansvarig för 
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ledningsarbetet inom organisationen. Inom organisationsgruppen kan det sedan finnas en 

eller flera informella ledare, vilka har mest påverkan på andra medarbetare inom teamet 

för att nå de uppsatta målen.   

  

Att ha ett gott samarbete och god kommunikation mellan varandra kan därför vara en 

framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Att skapa ett framgångsrikt utvecklingsprojekt 

påstår Forslund (2013) framhäver ett aktivt ledarskap där ledningen bör utvärdera 

medarbetarna och komma med feedback och förslag på vad denne kan göra för att 

utvecklas. Det är även viktigt att medarbetarna bör utvärdera ledningen och komma med 

förslag på hur de kan underlätta resurser för personlig utveckling. Där av kan ett önskvärt 

resultat vara att skapa konkreta utvecklingsplaner för långsiktiga och kortsiktiga mål. För 

att dessa mål ska kunna uppfyllas krävs det att det finns en tydlig strategi inom 

verksamheten på hur sådana här situationer hanteras.   

    

Syftet med utvecklingsprojekt kan enligt Forslund (2013) vara andra saker än att utveckla 

och öka individers kompetens, kan ha i syfte att:  

  

● Kommunicera till våra kunder att vi satsar på personalen.  

● Skapa engagemang genom att vi får tillfälle att tydliggöra och förmedla 

verksamhetens värderingar, mål och version.  

● Fånga upp information, tankar och värderingar från medarbetarna.  

● Skapa förutsättningar för kommande förändringar av verksamheten.  

  

För att utvecklas på personlig nivå, kan det vara av nytta för organisationen att veta vad 

det är som hindrar den individuella utvecklingen. Enligt Forslund (2013) går det 

identifiera tre dimensioner av vad det är som kan hindra en medarbetares utveckling: 

tillhörighet, kontroll och öppenhet, vilket har i syfte att förstå interpersonella (de interna 

personalresurserna) relationer och vår självuppfattning samt samspel mellan dessa. 

Tillhörighet innebär att känna sig delaktig och få vara med och påverka eller stå utanför. 

Kontroll handlar om ifall medarbetarna har stort eller litet inflytande på verksamheten. 

Öppenheten syftar i att vara en öppen eller sluten person, hur omfamnar vi varandra? 

(Forslund, 2013).   

  

Enligt Forslund (2013) är det viktigt att lägga vikt vid och tänka på uppmuntran, där 

medarbetarna tillåts vara mer delaktiga vid beslut och förändring, där hen kan komma med 

egna åsikter och känna medarbetarnas stöd. Författaren nämner att chefer föredrar korta, 

informella möten med ett fåtal personer, framför stora möten. Personen menar att det 

skapas en bättre och effektivare dialog och individen får därför mer att säga till, vara mer 

delaktig samt att diskussioner kan skapas utifrån de mindre dialogerna. Ledarens beteende 

kan beskrivas genom de två grundläggande dimensionerna omtänksamhet och 

strukturering. Omtänksamhet handlar om att medarbetarnas arbetsrelationer bygger på ett 

ömsesidigt förtroende och respekt för varandra. Struktureringen innebär på vilket sätt 

individen planerar och definierar sitt arbetssätt, för att nå de uppsatta målen. En 
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fungerande och bra kombination mellan dessa begrepp leder till effektivisering av 

verksamheten och dess organisationskultur (Forslund, 2013).  

  

Forslund (2013) påpekar viktiga aspekter inom organisationen vilket handlar om tidigare 

nämnt, förändringsarbete och brister som måste åtgärdas. Organisationskultur, 

verksamhetssystem, kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitetssystem är områden, 

vilket ständigt kräver förändringsarbete och är levande dokument. Förändringsarbete 

väcker många känslor, funderingar, frågor och tankar bland alla inblandade i en 

verksamhet. Förändringar i verksamheter brukar kallas för "planerat förändringsarbete", 

där genomförda aktiviteter bör identifieras och samtidigt förstå vilket motstånd och 

konsekvenser det kan få. En förändring kan vara kulturförändring, vilket lyfter fram 

och/eller ändrar de värderingar verksamheten bygger på. Hur medarbetare förhåller sig till 

varandra internt och externt ut mot kunder och leverantörer.   

  

En annan förändring är mål och strategi förändring, vilket innebär när förändringar görs, 

kompletteras eller tas bort bland redan existerade mål och strategier samt arbetsprocesser 

etcetera... För att motivera förändring inom verksamheten krävs det därför ett gediget 

arbete och bevisande från ledningen att motivera förändring av att det finns ett gap mellan 

nuläge och det önskade läget. Vad ska denna förändring leda till, på vilket sätt ska vi 

arbeta med förändringen och vad kommer denna förändring innebära för medarbetarna? 

Ett vanligt fel vissa chefer och ledningsbefattningar gör är att uppfatta andras alternativa 

tolkningar som motstånd till förändring. Det är därför viktigt att det finns en tydlig vision 

för förändring och tydliga mål att uppnå, vilket kan verka självklart, fast är svårare än vad 

det låter, att utföra i praktiken. Det kan därför vara tongivande att sätta förändringen i 

relation till vad organisationen kan a göra, där det prioriteras att avstå från vissa saker 

(Forslund, 2013).  

  

För att en verksamhet ska kunna överleva påstår Forslund (2013) att det krävs ett ständigt 

och kontinuerligt utvecklingsarbete gällande hur vi arbetar och lever upp till erbjudande 

tjänster. Det brukar generellt handla om att hitta sätt på att minska kostnader och samtidigt 

öka kvaliteten. Det gäller allt ifrån små förbättringar i tillverkningsprocesserna till bättre 

kommunikation, kontinuerliga utbildningar, omdirigering bland personalresurserna och 

möten med kunder etcetera... Det handlar oftast om ett organisatoriskt lärande, hur 

organisationen kan ta lärdom från/av sina misstag och kontinuerligt förbättra dessa.   

  

Att skapa lärande organisationer kan enligt Forslund (2013) ses utifrån fem områden:  

  

● Personlig bemästring  

● Gemensam vision  

● Grupplärande  

● Mentala modeller  

● Systemtänkande  
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Dessa fem områden innebär allt ifrån att det finns mogna medarbetare, vilka kan distansera 

sig från och reflektera över sina egna tankar och agerande samt strävar efter en personlig 

utveckling. Medarbetarna vill vara med och dela samt utveckla verksamhetens visioner. 

Har en bra inställning till gruppdynamik och utvecklas samt samarbeta för att nå framgång 

för att hitta nya innovationer och utmaningar att bemästra. Att det ska finnas en helhetssyn 

inom organisationen där alla drar åt samma håll och mål samt hjälps åt för att nå framgång, 

på individuell samt verksamhetsnivå. Det här leder till en lärande och attraktiv verksamhet 

skapas, för att utvecklas och finna arbetsmotivation i (Forslund, 2013).  

“Hur kan vi skapa en organisation som fortlöpande förnyar sig vad 

gäller både vad vi erbjuder våra kunder och hur vi organiserar oss för 

att fullfölja erbjudandet?” (Forslund, 2013. s369)  

Enligt Forslund (2013) arbetar innovativa organisationer utifrån citatet ovan. En sådan 

verksamhet arbetar på ett kontinuerligt sätt och har företagsamma samt handlingskraftiga 

medarbetare, vilka har en passion för förnyelse och värdeskapande.    

3.5 Arbetsmiljö och kultur inom organisationer  

Lee och Terrence (2012) nämner att förändringen inom organisationerna påverkar 

individens förutsättningar att känna sig uppskattade och effektiva och deras förmåga att 

kontrollera situationen. Utan stöd, utbildning och möjligheter att delta i processen blir de 

anställda lätt bromsklossar, vilket gör det nästan omöjligt att föra processen framåt. Vid 

utförandet av ett förändringsarbete är det viktigt att fånga människors känslor för att skapa 

motivation och engagemang för konstruktivt handlande (Lee & Terrence, 2012).  

  

Organisationsklimat är en viktig aspekt att ta i beaktning och är enligt Forslund (2013) ett 

begrepp vilket oftast brukar överlappa kultur och ibland innefatta varandra. författaren 

nämner även att organisationsklimat definierar den psykologiska påverkan, arbetsmiljön 

har på individens välmående. Det handlar om att medarbetarna mår bra på arbetsplatsen 

och att de känner sig delaktiga. Därför blir organisationsklimat en summering av 

individernas uppfattningar om arbetsmiljöns påverkan på välmående. Där av kan 

organisationskulturen sägas vara en del av arbetsmiljön. Med arbetsmiljö avses allt 

individen omges av i arbetet, d.v.s. fysiska, sociala och psykologiska förhållanden. Den 

fysiska miljön innebär lokaler, ljus, kemiska substanser, verktyg, maskiner etcetera... där 

flera frågor hamnat i fokus om hur dessa saker ska se ut och användas för bästa substans 

och produktivitet. När organisationsklimatet mäts och ska förbättras kan det därför sägas 

att effekterna av organisationskulturen mäts för att påverka oss på ett bättre sätt. Klimatet 

bör därför stå för det aktuella välmående i organisationen, eftersom organisationskulturen 

blir mer djupgående rörande värderingar, föreställningar och antagande. Klimatet blir en 

summering av hur organisationen mår just nu. Är det stressigt, tröttsamt, skapas konflikter 

eller är det ett positivt klimat där alla mår bra (Forslund, 2013).   
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4 Metod  
Kapitlet beskriver det tänkta tillvägagångssättet för studien, vilket inkluderar den 

vetenskapliga ansatsen, de använda datainsamlingsmetoderna, valda 

undersökningsenheter, urvalet av respondenter, det etiska övervägandet samt hur data 

granskats och analyserats.  

  

 

4.1 Vetenskaplig ansats   

Undersökningen har genomförts i form av en fallstudie, där fokuset har varit på företaget 

Softhouse Consulting i Växjö, där det nya beskrivna värdegrundskonceptet undersöks i 

den här studien. Värdegrundskonceptet är utvecklat/framtaget ihop med företaget och 

deras VD. En fallstudie är enligt Jacobsen (2011) en studie begränsad i tid och rum hos 

en grupp eller organisation. Enligt Denscombe (2004) är fallstudie en 

undersökningsmetod som är bra och ger forskaren en möjlighet att använda sig av flera 

källor och metoder, vilket kan vara lämpligt vid undersökningar. Fallstudier genererar en 

fokusering på relationer och processer vilket har tendens att vara sammanlänkade och ger 

möjlighet till att gå på djupet i en undersökning. komplexiteten kan redas ut och upptäcka 

hur olika delar påverkar varandra och förklara varför vissa resultat kan uppstå, istället för 

att bara förklara resultatet (Denscombe (2004).  Jacobsen (2011) lyfter fram att kvalitativa 

och kvantitativa ansatser inte skiljer sig något särskilt från varandra, rent principiellt. Båda 

ansatserna är metoder för att samla in empiri och den ena lämpar sig bättre än den andra 

beroende på sammanhang. Författaren uttrycker att det är viktigt att göra ett pragmatiskt 

val utifrån den givna problemställningen (Jacobsen, 2011).  Eftersom studien har grundat 

sig i att ta reda på hur de anställda upplevde det nya värdegrundskonceptet, användes en 

kvalitativ ansats med en induktiv inriktning för denna studie. Enligt Patel & Davidsson 

(2014) betyder att frågorna inte utgår från någon tidigare forskning, utan kommer helt 

drivas av en öppen diskussion om ämnet.   

  

Under intervjuernas gång framkom flera frågor, vilket ledde till mer utförliga diskussioner 

angående ämnet. Det här skapade ett bra underlag för nästkommande intervju. När ett 

uppsatssyfte har ambitionen att upptäcka okända fenomen och att beskriva olika 

uppfattningar genom är att ta reda på hur och varför, är en kvalitativ metod enligt Patel & 

Davidsson (2014) det bästa alternativet. Det här eftersom kvalitativ forskning avser hur 

något åskådliggörs och uppfattas. Språkliga analyser av insamlade data från intervjuer 

eller observationer, möjliggör situationer för individuell tolkning, vilket ofta är fokuset i 

en kvalitativ ansats. Motsatsen till kvalitativ är kvantitativ forskning där fokus istället 

ligger på statistiska mätningar och analysmetoder av strukturerade data (Patel &  

Davidson, 2014).     

En kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2011) ett bra sätt för att få fram tydligare 

information ifrån respondenterna egna tankar, värderingar och tolkningar. Samtidigt kan 

det här skapa diskussion för att få fram mer primärdata. Den induktiva undersökningen 

innebär att forskaren går ut i verkligheten utan några förväntningar för att ta reda på 

verklig information innan en mer teoretisk djupdykning görs (Jacobsen, 2011). Eftersom 
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studien riktade sig till ”hur” de anställda upplever värdegrundskonceptet och ”varför”, 

passar den kvalitativ studie bäst. Jacobsen (2011) beskriver att den kvantitativa ansatsen 

ger en mer bredd i undersökningen snarare än djup, vilket den kvalitativa ansatsen ger.   

  

Fördelarna med att använda en kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2011) att den ger 

möjlighet till användandet av flera olika metoder för datainsamling. Utifrån vårt syfte, där 

de anställdas erfarenheter och åsikter undersöktes, anser författaren att intervjuer är det 

bästa och smidigaste alternativet som datainsamlingsmetod.     

4.2 Datainsamling   

Primärdata till studien har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där 

intervjuerna hölls i de anställdas arbetsmiljö. Primärdata beskrivs enligt Jacobsen (2011) 

att vara den data som kommer direkt från respondenten och för första gången samlas in.  

Svaren utifrån intervjuerna gav beskrivningar, tolkningar och synpunkter på 

respondenternas bild över företagets nya värdegrundskoncept. För att uppnå vårt syfte 

med studien har det varit viktigt att upprätthålla ett kvalitativt fokus och upplägg av 

intervjuerna. Intervjuerna har gett möjlighet till öppnare frågor om hur och på vilket sätt 

de upplevde värdegrundskonceptet och dess värde.  

  

Intervjuerna spelades in och transkriberades för analysering av primärdata. Att markera 

texten med olika färger är enligt Jacobsen (2011) ett bra sätt för att hitta gemensamma och 

särskiljande egenskaper från respondenterna. För få ut de mest väsentliga analyserades 

svar och nyckelord identifieras. Det här gjordes för att plocka ut de ord och meningar, 

vilket kan användas för att stärka teoriavsnittet. På det här sättet fylldes inte heller 

sammanställda intervjuerna av en mängd text där delar är innehållslösa, vilket hjälpte till 

med att undvika att information publiceras där respondenten i efterhand inte går att 

identifiera. Det här bör undvikas då svar under intervjun kan ses som direkt kritik mot 

företagets chef. När de gemensamma nämnarna hade hittats, kunde slutsatser dras på att 

det medgav en intern giltighet, utifrån deras egna synpunkter. Arbetssättet underlättade 

även skrivandet i teoridelen av uppsatsen, för att på ett enklare sätt identifiera troliga 

underrubriker och en bättre överblick av texten.  

  

Enligt Creswell (2014) och Jacobsen (2011) kan intervjuer vara tidskrävande. Därför 

rekommenderar de att dessa hålls till ett fåtal personer. Undersökningen hölls induktiv för 

att undvika ledande frågor under intervjuerna där fokus på bredare och djupare svar utifrån 

respondenternas egna tankar och värderingar kunde användas. Den induktiva ansatsen 

bidrar med en öppenhet för insamling av ny information och anses vara en analytisk form. 

Studien tillät respondenternas egen syn på de ämnen frågorna berörde och ansågs därför 

ge en mer komplett bild av verkligheten med ett större djup (Jacobsen, 2011).   

Enligt Creswell (2014) är det viktigt att förbereda respondenterna med designen av den 

kvalitativa undersökningen. Av den här anledningen skickades ett dokument med 

intervjufrågor med förväntat tidslängd samt plats till respondenterna. Det här gjordes av 

anledningen för att de skulle kunna förbereda sig på frågorna och genomföra en bättre 
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diskussion och tillhandahålla mer information (se bilaga 3 och bilaga 1). Creswell (2014) 

och Jacobsen (2011) nämner att problemet med den här typen av studie är att utföra en 

generalisering av resultaten, eftersom det inte kommer bli samma bredd av beroende och 

oberoende variabler att jämföra, vilket en kvantitativ ansats kan erbjuda.   

  

De analyserade svaren blev argument och underliggande svar på de problemformuleringar 

och frågeställningar inledningen framställt. Det här ansågs användbart till underrubriker i 

teoriavsnittet. Jacobsen (2011) rekommenderar att respondenterna ses både som 

individuella och grupp eftersom dessa parter kompletterar varandra när det kommer till 

analys och insamling av primärdata. Det här skapar en bättre förståelse för hela materialet, 

eftersom intervjuerna spelades in, blev det nödvändigt att efter varje intervju skriva ner 

allt ifrån inspelningen. Jacobsen (2011) anser att skriva ner och bearbeta det som sägs 

under intervjun är ett bra sätt att identifiera likheter och olikheter mellan respondenterna. 

Författaren nämner också att intervjuer är den bästa metoden för att samla in individernas 

egna erfarenheter och synpunkter. Författaren påpekar även att det viktigaste att tänka på 

är att personen som utför intervjun erhåller ett förtroende och en öppenhet mot 

intervjupersonen.   

4.3 Urval  

Riktmärket för denna studie har fokuserat på organisationen som använder sig av det nya 

värdegrundskonceptet. De intervjuade respondenterna skulle ha tid och rum för att utföra 

intervjuerna samt inte känna sig begränsade av sin arbetssituation. Intervjuerna sattes 

samman genom ett strategiskt urval, vilket handledare på företaget tillhandahållit. Urvalet 

grundar sig i att använda flera olika bakgrunder och arbetserfarenheter inom företaget. 

Enligt Jacobsen (2011) är ett strategiskt urval att, enheter väljs ut, vilket forskaren vet 

kommer bidra till en viss typ av svar inom det specifikt studerade området.   

  

Studien har även använt sig av ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval används 

enligt Polit och Beck (2012) ofta inom kvalitativ forskning. Urvalet bygger på principen 

att bästa möjliga information kan ges genom att objekt väljs ut baserat på deras 

attributsvärde. Urvalet väljs utifrån deras relevans för forskningsprojektet och baserat på 

deras kunskap eller erfarenhet inom området. Forskaren väljer de objekt de känner till 

sedan tidigare och där en tro om att största möjliga värde kan ges. Informanterna fick 

frivilligt delta i studien och hade ett intresse samt en gemensam upplevelse av det 

undersökta området. (Polit & Beck, 2012).   

  

Enligt Denscombe (2004) är ändamålsenligt urval ett subjektivt urval, vilket innebär att 

informanter väljs utifrån att kunskap redan finns av att personerna passar in i 

undersökningens tema. Tidigare kunskap finns om dessa människor, eller att de har 

erfarenheter av det undersökta området. Denscombe (2004) nämner att det här urvalet 

skapar möjligheter att närma sig informanterna och ger fördelar med att informanterna 

troligtvis har mycket relevant kunskap om det valda ämnet. Urvalet passade studien 

eftersom att information eftersökts från medarbetare inom företaget, vilka använder sig av 
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värdegrundskonceptet och kan därför anses vara experter inom området och bär på de 

upplevelser undersökning strävar efter.    

  

Eftersom vår undersökning var av kvalitativ karaktär är det således viktigt att urvalet 

styrdes utifrån problemställningen. I den kvalitativa metoden finns det olika kriterier för 

hur urval av respondenter bör genomföras. Av den anledningen kan olika respondenter ge 

varierad information inom området, vilket påverkar undersökningens resultat (Jacobsen, 

2011).  

  

Enligt Creswell (2013) är det bättre om en kvalitativ undersökning riktar sig mot färre 

respondenter, ungefär fyra till fem stycken. Det här anser Jacobsen (2011) också vara en 

bra regel att följa, eftersom både intervju och efterarbete är tidskrävande. För vår 

undersökning intervjuades fem personer angående värdegrundskonceptet, inklusive en 

person för att få en mer övergripande bild av dess syfte och funktion. Valet av 

respondenter till fallstudien diskuterades med företagets handledare innan intervjuerna tog 

form.  

4.4 Intervjuer och intervjuguide  

Intervjuerna i denna studie höll en hög standardisering, där respondenterna tillfrågades på 

likvärdiga sätt och skulle utgå från samma grund när de besvarade frågorna (Se Bilaga 1). 

Skulle frågorna skilja mellan de olika respondenterna skulle svaren till studien kunna bli 

bristfällig och informationen som tillhandahållits hade inte varit relevant för uppsatsen. 

Jacobsen (2011) anser att intervjuer är den bästa metoden för att samla in individernas 

egna erfarenheter och synpunkter, var det nödvändigt att genomföra intervjuerna med en 

intervjumall för att få fram relevant och användbar information till vårt resultat, vilket kan 

användas av företaget. Studien kan ge en nulägesrapport åt företaget där av slipper de 

undersöka värdegrundskonceptet och kan istället arbeta vidare utefter framtaget resultat.    

  

Plats för intervjuerna genomfördes på de anställdas arbetsplats, eftersom Jacobsen (2011) 

nämner att respondenterna oftast känner sig mest trygga i den miljön och förhoppningsvis 

ger trovärdiga svar. Genomförandet av intervjuerna och utformningen av intervjuguiden 

konstrueras utifrån den uppsatta problemformuleringen samt det Jacobsen (2011) nämner 

är viktigt att tänka på vid utformning av frågor. För att intervjuerna skulle vara 

professionella genomförs de ansikte mot ansikte, vilket skapade en bättre dynamik. Valet 

av öppna semistrukturerad intervju och fysisk kontakt med respondenterna gjordes för att 

få djupare svar i det insamlade primärdata. De öppna semistrukturerade intervjun ger ett 

bredare spektrum där respondenten får frågor utifrån intervjuguiden med kortare svar samt 

mer öppna frågor där individen erbjuds ett friare svarsspektrum. På grund av det här kan 

intervjun ge svar som tillför nya infallsvinklar vilket tidigare inte tänkts på och skapar en 

vidare diskussion, vilket senare kan vara intressanta att analysera och diskutera i 

sammanställningen (Jacobsen, 2011).   

    



24  

  

4.5 Respondenter  

Eftersom respondenterna i undersökning kommer från olika bakgrunder kommer ingen 

närmare presentation av personerna att göras. Enligt de etiska överväganden, se rubrik 4.8 

Etiska övervägande, skall respondenterna hållas anonyma och övriga personer som är 

intresserade av denna uppsats inte ska ha möjlighet att identifiera respondenterna vid 

person. Vid genomförandet av undersökningen gick det urskilja de specifika egenskaper 

var och en av respondenterna har. Av den anledningen kom respondenternas enda 

presentation vara Respondent A till E utan att koppla dem till sina tidigare erfarenheter 

eller bakgrunder. Det kan nämnas att alla respondenter är anställda på Softhouse i Växjö 

och har varit där under olika tidslängder, samt att alla har varit med vid införandet av 

värdegrundskonceptet.   

4.6 Analysering av insamlade data  

Enligt Lichtman (2013) är traditionellt sätt analyser och bearbetning av primärdata utifrån 

kvalitativa forskningsprojekt tidskrävande, likt denna studie. Det tar tid att ständigt 

granska och hålla reda på vart bearbetningsprocessen befinner sig, vad som åstadkommits, 

vad har misslyckats och inte uppfyllts, samt vilka utmaningar som framkommit under 

tiden och övervunnits för framtida förutsättningar. Att analysera primärdata från 

kvalitativa metoder med en induktiv ansats är en helt annan sak jämfört med kvantitativa 

metoder med en deduktiv ansats, där primärdata är numeriska och jämförs i statistiska 

resultat. Eftersom det i kvalitativa empiri inte finns några förutbestämda arbetssätt på hur 

primärdata ska analyseras. Det krävs en noggrannhet och bearbetning av insamlad 

information för att analysera och verkligen förmedlar respondenternas känsla och 

trovärdiga svar. Den induktiva ansatsens analys innebär att ta fram hur processen går från 

rådata till meningsfulla begrepp eller teman. Kodning utförs där det söks efter mönster i 

det empiriska materialet för att bilda teman (Lichtman, 2013).  

  

I en kvalitativ metod samlas primärdata in antingen genom intervju eller från 

observationer där koder finns. Efter att hittat dessa koder konverteras rådata till olika 

kategorier och genom dessa kategorier blir begreppen mer förståeliga (Lichtman, 2013). 

De insamlade uppgifterna från intervjugenomförandet transkriberades och analyserades 

genom att gemensamma nämnare delas in i olika färger. Intervjusvaren spelades in med 

hjälp av ljudinspelare i form av en mobil enhet. Efter avslutad intervjuprocess, var första 

steget att skriva ner ord för ord, alla framkomna uppgifter. Under analysen av 

intervjusvaren försöker gemensamma nämnare identifieras och urskilda resultat kan tas 

fram genom jämförelse av de olika intervjuerna. Sammanställning av intervjuerna lästes 

igenom en gång till för att sammanställa resultatdelen i form av mer löpande text och 

identifierade teman, vilket framställs genom framtagna underrubriker. Dessa teman 

gjordes för att få en mer övergripande bild av intervjusvaren och en insikt i 

respondenternas  uppfattningar,  upplevelser  och  åsikter 

 gällande  Softhouse värdegrundvärdegrundskoncept. På det här viset skapades 

analyserade, granskade och strukturerade svar, en förutsättning för att jämföra 

verkligheten och ge svar och förslag angående det framställda forskningsproblemet.   
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Det som tog tid med analysen var att konvertera de framkomna kategorierna och prioritera 

de mest relevanta för vår studie, så att det genomsyrade en röd tråd i uppsatsen. I slutändan 

ledde det här fram till en del gemensamma kategorier och begrepp att använda för 

teoriavsnittet utifrån den insamlade empirin.    

4.7 Tillförlitlighet inom studien  

På grund av att denna undersökning baserades på de anställda som introduceras och 

använder sig av det nya värdegrundskonceptet, anses det insamlade primärdata vara 

trovärdig och högst giltig för den här undersökningen. Primärdata samlades in från 

individer, vilka besatt rätt kunskap inom ämnesområdet och bör därför vara högst relevant 

och trovärdig information de delarna med sig av. Där av gav denna undersökning 

tillförlitliga och giltiga primärdata att analysera och jämföra med kärnfrågorna i studien.   

  

Intervjufrågornas utformning var viktiga för att skapa en bra dialog och att effekterna kan 

mätas genom respondenternas beteende och agerande. Därför var det viktigt att skapa en 

harmonisk stämning, där både parter kände sig trygga, för att få fram bästa möjliga utfall.  

  

När det gäller giltighet och kvalitén på insamlade primärdata anser Jacobsen (2011) att 

forskaren bör ha ett kritiskt förhållningssätt, eftersom denna studie har en kvalitativ ansats 

med fokus på intern giltighet över hur pass bra det insamlade primärdata har fått svar på 

de uppsatta problemformuleringarna. Utifrån denna studie vill också en extern giltighet 

uppnås, där resultaten kan överföras på andra liknande fall inom samma område.  

  

För att hantera problem angående tillförlitlighet och giltighet av en studie har Ntaka (2017) 

tagit fram följande kriterier:  

  

Trovärdighet  

Inom den positivistiska forskningen är validiteten ett av de nyckelkriterier som behandlas. 

Validitet handlar om att studieåtgärderna testas för att se om det som önskas undersökas, 

verkligen blivit undersökt. Säkerställandet av trovärdighet blir därför en av de viktigaste 

faktorerna för att upprätta en trovärdig studie. Trovärdigheten i induktiv ansats handlar 

om noggrannhet av inspelning av det undersökta fenomenet och att rätt målgrupp och 

urval av deltagare framtagits (Ntaka, 2017). I den här studien har frivilliga personer från 

Softhouse ställt upp på intervjuer, vilket bidrag med undersökningens giltighet.   

  

Pålitlighet  

Att studien är pålitlig innebär att processerna som använts under genomförandet av 

undersökningen möjliggör för framtida forskare att upprepa liknande arbete, oavsett om 

samma resultat uppnås eller inte. Ifall metodiken, metoder samt forskningsdesignen är 

välformulerad och förklarande i studien kan den betraktas genom en prototypmodell. En 

väl utformad förklaring av det använda arbetssättet, gör det möjligt för andra läsare att 

bedöma i vilken omfattning lämplig forskningspraxis har följt. I genomförandet 

tillämpades pålitlighet genom att lägga stor vikt i att beskriva metodavsnittet och på vilket 
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sätt de har utformats och tagits fram för användandet av datainsamlingsmetoder. Det här 

har också lett till hur fortsatt arbete har gått tillväga, för att analysera och identifiera de 

insamlade materialet (Ntaka, 2017).  

 

Överlåtelse/Överförbarhet  

För att andra personer som blir intresserade och väcks av det framställda resultatet, gäller 

det att miljön beskrivs på ett utförligt och bra sätt. Det behövs tillräckligt med detaljer i 

sammanhanget av fallstudien och nödvändig info för att läsaren ska kunna avgöra ifall 

den rådande miljön liknar en annan situation, vilket bör undersökas på ett liknande sätt. 

Överförbarhet är en form av extern validitet, där det specifika området eller fenomenet 

undersöks, beskrivs och är tillämpliga eller användbara för teori, övning samt framtida 

forskning (Ntaka, 2017). Inom den kvalitativa ansatsen i studien är överförbarheten ett 

viktigt ansvar för den som gör generaliseringen. I vårt fall görs överförbarheten genom att 

beskriva studiens sammanhang och antaganden samt begrepp, vilket är av central roll för 

studien. Därefter är det upp till läsaren eller intressenten att avgöra hur pass relativt och 

tillämpningsbara våra resultat är att använda till underlag för fortsatt forskning.  

  

Bekräftelsebarhet  

Det viktigaste gällande bekräftelsebarhet av studien är hur forskaren använder sig av den 

kvalitativa ansatsen för att säkerställa den verkliga objektiviteten. Att beskriva den 

objektiva verkligheten är en komplex och övergripande process, där det gäller att förmedla 

samt presentera respondenternas egna tankar, åsikter och idéer på ett objektivt och 

integritetsskyddande sätt. Resultaten ska spegla deras åsikter och inte referera hur 

forskaren uppfattar processen, för att upprätthålla trovärdighet (Ntaka, 2017). Genom hela 

studien har ett objektivt synsätt försökts erhållas, genom att vara öppna och konsekventa 

från början till slut samt försökt förmedla den objektiva verkligheten på ett trovärdigt sätt, 

för att få svar på studiens kärnfrågor. De framställda resultaten har analyserats för att 

upprätthålla den integritet som krävs. Läsaren kan därför på ett tydligt sätt se vår 

analysprocedur och de tolkningar som framkommit, efter att koderna definieras (Ntaka, 

2017).   

4.8 Etiska överväganden   

De krav som ställs på kritisk övervägande är enligt Jacobsen (2011) att det ska finnas ett 

samtycke mellan den som utför undersökningen och de som ska delta. Det handlar om att 

det finns krav på privatliv och vad som får tas upp, där det gäller att intervjuerna blir 

korrekt återgivna. För att upprätthålla ett bra samtycke deltog endast personer vilka ville 

vara med i undersökningen, där tydlig information om studiens syfte uppgavs. Frågorna 

till respondenterna var inte obekväma att svara på och bidrog inte till någon skada samt 

inte utformade av någon privat karaktär. Respondenternas identitet är anonyma för att 

upprätthålla ett förtroende över att inte kunna identifiera dem (Jacobsen, 2011). Det 

innebär att ingen påverkan eller inverkningar av svaren har förekommit, där 

intervjupersonen har kunnat ändrar sina svar.   
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Jacobsen (2011) säger att insamlad data är prepositionell kunskap, vilket innebär kunskap 

som uttrycks med ord, och ord kan enbart förmedlas via språklig kommunikation. 

Företaget fick även förslaget i att ta fram nyckelpersoner, de gärna ville se bli intervjuade. 

Av denna anledning är de också viktigt att hålla en anonymitet på deltagande personer, 

där respondenternas svar kan uppfattas som direkt kritik mot deras chef. Av den 

anledningen identifieras ännu en anledning till att intervjuer skulle vara frivilliga och att 

respondenten frivilligt kunde lämna intervjun om hen känner att intervjun inte är 

tillfredsställande. Här kan det även vara fördelaktigt att de svar som presenteras inte kan 

knytas till respondenten, eftersom det riskerar att bryta anonymiteten. För att vara säker 

på att informationen inte kan knytas till en av respondenterna, kommer handledarna från 

Softhouse Consulting AB ha möjlighet att läsa igenom presenterat resultat för att 

godkänna en akademisk publikation. Samt att intervjupersonerna döps om till respondent 

A, B, C, D och E, där namnen ändras för att skyddas och vara konfidentiellt. All insamlad 

information och uppgifter kommer att förbli säkrad och kommer endast att användas för 

denna studien.  

  

Slutsatserna i denna uppsats bygger på empiri inhämtad från andra människor. Därav 

måste all insamlad information från inblandade deltagare säkerställa att det behandlats på 

ett korrekt och respektgivande sätt. För att säkerställa det här finns det fyra stycken 

forskningsetiska principer och krav att ta hänsyn till mellan forskare och respondenterna. 

De fyra kraven är information, samtycke, konfidentialitets – och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Informationskravet  

De som utför forskningen är ansvarig för att respondenterna är fullt medvetna om studiens 

syfte och att medverkan är frivillig samt att kan avbrytas utan konsekvenser. Deltagarna 

skall ges möjlighet till att få läsa igenom de delar av uppsatsen, vilket innefattar deras 

kunskapsbidrag. De har även möjlighet att få godkänna rapportens innehåll innan den 

publiceras. Forskaren ska även framställa vinsten med studien samt eventuellt 

förekommande risker och konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002).    

  

Samtyckeskravet  

Handlar om att samla in deltagarnas samtycke och informera dem om hur den insamlade 

informationen kommer att användas. Deltagaren ska själv få bestämma på vilka villkor 

och tidsram de vill delta där de har rätt att avbryta medverkan om så önskas. Det viktigaste 

är att deltagaren aldrig ska känna någon yttre påverkan eller beroendeförhållande från 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Konfidentiellitetskravet  

Innebär att integritetsfrågor där personuppgifter ska vara hemliga och utom räckhåll för 

obehöriga. Berör undersökningen känslig information bör alla inblandade parter teckna 

ett avtal om tystnadsplikt. Namn ska, om respondenten kräver hållas hemlig, vilket det 
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oftast görs, eftersom ingen ska få kännedom om vem som lämnat vilken information 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Nyttjandekravet  

Hävdar att personuppgifter endast får användas för forskning och inte för kommersiellt 

bruk. Uppgifterna får inte heller användas av andra forskare om överenskommelse med 

deltagarna om att materialet får användas i annat syfte har bestämts (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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5 Resultat  
Under det här kapitlet presenteras de empiriska resultat som framkommit under 

intervjuerna. Avsnitten har valts att delas upp i rubrikerna Motivation, Personlig 

utveckling, Delaktighet, Kultur och miljö, samt Värdegrundskonceptet. Rubriker har 

framtagits genom att identifiera olika teman inom intervjuerna.  

  

 

5.1 Motivation  

Överlag anses det nya värdegrundskonceptet vara något de anställda känner motiverar 

dem. Samtliga respondenter har en bra inställning och driv i att få vara med i den tekniska 

utvecklingen och regelbundet får testa nya saker. Respondent D upplever att företaget 

motiverar en genom att de tillhandahåller seminarier, kurser och kompetensutveckling. 

Även respondent C känner sig positivt inställd till värdegrundskonceptet även ifall den 

personliga upplevelsen är att det kan vara svårt att veta vad hen vill fokusera på för ny 

kunskap, när det finns en hel del att välja på.   

"Det är svårt att få en klar och tydlig bild av vad employed value 

proposition ska leda till innan man ser resultat. Har det verkligen 

tagits till vad folk vill och önskar arbetar med? Hur arbetar företaget 

med att uppnå dessa individuella mål? Hur öppna ska man vara i sina 

svar under samtalen?" (Respondent C).  

Respondent A upplever att värdegrundskonceptet är motiverande, främst av anledningen 

att ledningen lyssnar på ens intressen och vad medarbetarna vill arbeta med inom 

verksamheten. Personen i fråga tycker även att det finns en fördel att kunna få direkt 

"feedback" från sina chefer. Det hen upplever mindre motiverande är om hen blir sittande 

på kontoret och inte får några uppdrag vilket funnits som önskemål.   

“Motivation när chefen lyssnar och tar till sig, de önskemål man har” 

(Respondent C).  

Respondent E jämför värdegrundskonceptet med tidigare yrken där tekniker tilldelades, i 

förhållande att det nu går önska vad hen vill arbeta med. Hen påvisar att sen påbörjad 

karriär på företaget har inte den tidigare tekniska ursprungskompetensen behövts 

användas någon gång. Varje dag präglas av nya utmaningar och nya roller att ta sig an. 

Personens spontana känsla är: "Det nya värdegrundskonceptet bidrar med att öka min 

kreativa förmåga".   

    

5.2 Personlig utveckling  

Samtliga respondenter är instämmande i att det finns en personlig utveckling sedan sin 

karriärstart på företaget. De har även fått testa nya tekniker och språk, vilket lett till fler 

varierande uppdrag. Merparten av respondenterna trycker även på att det finns en 

lyhördhet i företaget och de lyssnar på ens önskemål.   
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"Softhouse har ett fokus på sina anställda och deras välmående med 

mjuka värden." (Respondent E)  

Respondent D upplever att hens personliga utveckling och motivation kommer ifrån att 

arbeta i grupp. Kollegor kan därför bidra med sin kompetens och ta lärdom av varandra. 

Samtidigt anser respondent E att det inte finns någon påtryckning från chefer över att 

behöva prestera. Istället kan fokus hamna på det hen upplever intresseväckande och kan 

bidrag till den personliga utvecklingen.   

“Min personliga kännedom är att arbete i grupp är det som ökar en 

personlig utveckling då lärdomar kan tas från varandra” (Respondent 

D)  

Två av respondenterna anser att värdegrundskonceptet är ett bra sätt att dokumentera den 

resa som önskas genomföras i företaget. Det kan vara ett bra verktyg för nyanställda i 

företaget att skriva ner sina tankar och kan skapa sig en kartläggning av framtiden. 

Respondent B upplever dock att det är svårt att se helheten av värdegrundskonceptet. Hen 

anser att även ifall dokumentering om önskemål har gjorts, är det svårt att se resultatet av 

de som sägs på möten. Respondent C ställer sig frågande om vem det egentligen är som 

tar de slutliga besluten utifrån det som tas upp på olika möten och träffar.   

“Jag anser att min personliga utveckling är stor sedan jag påbörjade 

min karriär på Softhouse” (Respondent D)  

I det stora hela motiveras den personliga utvecklingen av den goda kamratskap och 

varierande behov av tekniker ute hos kund. Det skapar varierande projekt där varje nytt 

uppdrag har sina problem, vilket måste lösas med olika tekniker och synsätt. Det här tycks 

vara motiverande för respondenterna. Respondent B hade önskat en avsatt tid för egna 

projekt, vilket kan motivera och inspirerar till en ökad gruppdynamik. Samtidigt upplever 

personen att det vore bra med en kontinuerlig summering om vad andra gör på sina 

företag.   

“Jag kom till företaget i förhoppning att utvecklas både internt och ute 

hos externa kunder” (Respondent A)  

    

5.3 Delaktighet   

“På vilket sätt plockar man upp de individuella uppfattningarna? 

värdegrundskonceptet lyssnar mycket på gruppens uppfattningar och 

individen kan glömmas bort” (Respondent C).  

Synen på delaktigheten i företaget har varit ganska varierande. Respondent C känner sig 

bara delaktig till viss del. Av anledningen att hen är med och önskar företag, samtidigt 

som medarbetaren inte får veta hur arbetet från chefens sida går till, vid hantering av 

önskemål. Personens önskemål är att få veta hur önskade företag och tekniker väljs ut och 
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prioriteras. Övriga respondenter känner sig på något sätt delaktiga i verksamheten, där 

respondent D är den enda som känner sig inkluderad i att vara med och påverka.   

“Det finns en stor möjlighet att involvera sig i företaget och det går 

vara delaktig om personen så önskar sig detta.” (Respondent A)   

“Upplever inte att värdegrundskonceptet i stora drag har bidragit till 

min personliga utveckling, eftersom jag inte varit delaktig på alla 

aktiviteter som erhållits av värdegrundskonceptet” (Respondent A)  

De övriga respondenterna känner sig delaktiga på ett sådant sätt de själva önskar att vara. 

De själva säger att istället för att vara delaktig i olika beslut, har det valt att ha ett högre 

fokus på sina uppgifter och uppdrag ut mot kund. Det finns dock en samsyn på att chefer 

och ledningen lyssnar på sina kollegors åsikter och tankar där det bjuds in till att vara med 

och påverka. De i grupp erbjuds att diskutera och komma fram till nya idéer och ta 

gemensamma beslut. De flesta respondenterna upplever det här motiverande och 

utvecklande. De ges även tid till att lära sig nya saker och företaget erbjuder en möjlighet 

till lärdom och utveckling av det de önskar.   

“För att få personal att stanna på företaget måste det finnas en 

uttalad ledare som visar intresse och faktiskt lyssnar på sina anställda 

och deras önskemål!” (Respondent E)  

Respondent E spontana känsla är att det är skönt att företaget sätter medarbetarna i fokus. 

Det här är någonting hen aldrig tidigare upplevt i sin yrkeskarriär. Förtroendeingivande 

ledarskap och ingen anledning till att ifrågasätta något spontant, litar på sina anställda och 

att de utför ett bra och tryckt arbete med ett bra förtroende och ärlighet. Respondent D har 

en önskan att konsulter i olika uppdrag ska vara mer involverade i hela affärsprocessen. 

Hens uppfattning är att om fler är med och lyssnar, kan det bli enklare att utvärdera om 

hen är lämplig för uppdraget.   

    

5.4 Kultur och miljö  

Samtliga respondenter är i samtycke att miljön och kulturen på företaget är bra. De 

upplever att företaget har högt i tak, där det finns kamratskap mellan kollegorna. 

Softhouse tillhandahåller gott kaffe, fräscha lokaler och de resurser som anses nödvändiga 

för att konsulterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. De upplever att chefen alltid 

ställer upp och är där för att gemensamt komma på lösningar och köpa hem saker till 

företaget, vilket de gemensamt ser vara nödvändigt.   

"Stämningen är god där alla känner varandra. Företaget har högt i 

tak och det finns en god stämning mellan kollegorna. Företagets 

stämning ökar även den personliga kreativiteten." (Respondent A)  

 

Det finns en ense att frukosten på fredagar är något som bidrag till den goda miljön och 

kamratskapet på företaget. Respondent D tycker chefen tar hand om sina anställda när hen 
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till exempel, lagar mat till sina konsulter och får dem att trivas på kontoret. Respondenten 

upplever även att kultur på företaget speglar sig i stämningen på kontoret. Respondent E 

upplever att kontoret har en familjär känsla och det känns välkomnande att komma tillbaka 

till sina kollegor. Liknande tycker respondent C som känner en tillhörighet till sina 

kollegor och en avsaknad till kontoret när hen befinner sig på uppdrag.   

“Trygghetskänsla av att Softhouse finns kvar när man kommer tillbaka 

från uppdrag och att allt är som vanligt med stämningen.” 

(Respondent C).  

“Både miljö och värdegrundskoncept i kombination har skapat 

organisationskulturen!” (Respondent E)  

Respondent A uppfattar kontoret som bjudande där de öppnar upp för andra företag att 

delta på olika seminarier och kurser. Det är hens uppfattning att det inte finns ett liknande 

värdegrundskoncept hos andra företag, något personen ser som innovativt. Det finns dock 

en oro över att de beslut som tas relaterat till kunder där de anställda inte får veta vad 

vinsten i projektet är. Respondenten frågar sig själv om det finns en ekonomisk vinning i 

alla de projekt företaget väljer att tacka ja till.   

“Jag känner ingen skillnad i klimatet på företaget. Min tro är att 

värdegrundskonceptet är så pass nytt att inga slutsatser eller 

uppfattningar kan skapas. Det kan istället vara intressant att i 

framtiden se om mål och önskemål har uppnåtts.” (Respondent A)  

    

5.5 Värdegrundskonceptet  

Enligt respondent A kan det ses som en fördel att arbetstagaren får ha en möjlighet att 

bestämma vad hen vill göra. Respondenten upplever att det finns en brist på människor 

överallt, vilket ger företaget ett mandat till att kunna styra lite vad de själva vill göra. Hens 

uppfattning är att det kan vara bra att säga till företaget att Softhouse inte kan ställa upp 

på deras uppdrag. Projektet är tyvärr inget konsulterna i dagsläget är intresserade av att 

arbeta med, vilket riskerar att konsulterna tvingas sitta omotiverade i respektive uppdrag. 

Det här kan leda till att projektet inte blir lika bra som det hade kunnat bli om personalen 

varit mer motiverade till uppgiften.   

"Det här är vi inte bra på och inget vi arbetar med. Istället kan vi 

rekommendera det här företaget som är mer relevanta inom området" 

(Respondent A)  

Både respondent C och E upplever det motiverande och inspirerande att hamna på ett 

företag de själva fått vara med och ta fram, där respondent C poängterar att det ökar 

motivationen och entusiasmen i sin roll för att utföra arbetet. Respondent E upplever inget 

negativt med att verka "inhouse", snarare att det motiverar mer till att komma ut till kund 

på olika uppdrag. Hen beskriver att den personliga drivkraften är: "Se hur man tjänar 

pengar åt företaget".  
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“Fördelen med värdegrundskonceptet är att det är ett bra sätt att få 

ner sina tankar och det kan ge en övergripande bild på vart 

konsulterna i företaget vill ta vägen” (Respondent A)  

Respondent B tror inte att Softhouse kommer märka någon skillnad ut mot kund nu när 

det nya värdegrundskonceptet börjat träda i kraft. Hen säger att i nuläget får företaget 

redan tacka nej till fler uppdrag, vilket inte skapat några sura miner från kunder, utan 

tvärtom, att det bidrar till en ärlighet istället.   

"Det finns en brist på personal, vilket gör att det inte alltid går ta sig 

an uppdrag som ses som intressanta, då det finns en brist på fria 

konsulter." (Respondent B)  

Respondent A upplever att värdegrundskonceptet passar den person som har en klar bild 

av vad de vill i framtiden. För att hen ska kunna ge ett tydligare svar hade önskemålet 

istället varit, att skapa sig en tydligare bild av vad värdegrundskonceptet faktiskt innebär. 

Uppfattning är att kan du skriva ner dina mål och sedan följa upp dessa för att se din 

utveckling, är värdegrundskonceptet passande för dig. Övriga respondenter upplever 

värdegrundskonceptet som något de verkligen känner passar dem.   

“Kan vara intressant att i framtiden se om mål och önskemål har 

uppnåtts” (Respondent A).   

Att får vara med och påverka och ta fram företag och tekniker är motiverande och bidrar 

stort till den personliga utvecklingen. Respondent B hade dock velat knyta tillbaka mer 

till tidigare möten för att se vart företaget är på väg. Samtidigt är personen positivt ställd 

till regelbundna månadsmöten för mer kontinuerlig återkoppling.   

“Nytt värdegrundskoncept med bra respons. Fokus på högt värderade 

kunder och tekniker” (Respondent C).   

Respondent C spontana känsla är att värdegrundskonceptet är trovärdigt och värdefullt. 

Personen tror att värdegrundskonceptet passar flera verksamheter och att det är ett 

innovativt tänk och spännande att införa på många sätt.   
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6 Analys  
Under denna rubrik presenteras hur framtagen empiri ställs mot den teori som beskrivs i 

uppsatsen. De avsnitt som presenteras under det här kapitlet är relaterade till de under 

rubriken med resultat: Motivation, Personlig utveckling, Delaktighet, Kultur och miljö, 

samt Värdegrundskonceptet.  

   

 

6.1 Motivation  

Det finns ett samtycke mellan respondenterna på att företaget motiverar sina anställda, där 

varje individ anses vara unik och tolkar ordet motivation olika, av den anledningen erhölls 

varierande svar på vad som motiverar dem. Motivation är enligt Sebestyén och Gutierrez 

Cortez (2017) ett ord vilket kan uppfattas på olika sätt, där varje individ har sina egna 

uppfattningar och att det finns flera olika definitioner. Det viktigaste är att motivationen 

skapar ett lärande, vilket respondenterna ansåg att det bidrog med. Författarna Forslund 

(2013) och Sebestyén och Gutierrez Cortez (2017) nämner att motivation och ny 

kompetens kräver övning och upprepning av någon aktivitet samt ett gediget tålamod och 

fokus.   

  

Enligt Olsson & Wiskman (2016) handlar motivation om psykologiska teorier, där 

individen upplever målfokus och riktning. En av respondenterna påpekade att tidigare 

karriär präglades av att nya tekniker och arbetsuppgifter tilldelades kontinuerligt och hen 

fick inte vara med och bestämma och önska tekniker på samma sätt som nu.  Det här har 

bidragit med att personen känner ett större målfokus och motivation till arbetsuppgifterna 

än tidigare, där den kreativa förmågan ökat. Forslund (2013) påpekar att motivation hos 

medarbetarna skapas om de får agera på ett önskvärt sätt. Alvesson och Sveningsson 

(2012) nämner att fördelen med motivation är att behovshierarkin elimineras, vilket leder 

till att individens inre motivation gällande intressanta, utmanande och lärande arbete 

skapar ett självförverkligande och tillfredsställande värde. Det här visar sig i att flera av 

respondenterna känner att de får vara med och bestämma vad de vill arbeta med och vilka 

tekniker de vill använda i samband med det nya värdegrundskonceptet. Samtidigt 

upplevde en av respondenterna att det finns en okunskap ifall ledningen verkligen tar till 

sig den information som tillhandahålls och om de arbetar med att uppfylla de anställdas 

önskningar. Det här är något Olsson & Wiskman (2016) anser riskerar leda till planlöst 

agerande då individen inte upplever motivation eller målfokus. En av respondenterna 

känner sig motiverad, eftersom ledningen lyssnar och är lyhörda på ens intressen, samt 

vad de vill arbeta med i verksamheten. Vilket är något Alvesson och Sveningsson (2012) 

anser vara viktigt, där det handlar om att framhäva individens motivation, genom att 

uppfylla deras förväntningar snarare än dess behov.   

    

6.2 Personlig utveckling  

Den personliga utvecklingen handlar om individens värdegrunder och att individen ställs 

i fokus. Samtliga respondenter har olika åsikter och upplevelser av vad det är som skapar 
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ny kompetens och utveckling för dem. Enligt Kristensson (2014) ska individens 

värdegrunder uppfattas som något tilldragande och nödvändigt för de sociala 

innovationens tankar och visioner, vilket handlar om respekten för mänskligt liv och 

uppfattningen om människors lika värde. I relation till detta poängterade en av 

respondenterna att företaget har ett fokus på de anställda och deras välmående med mjuka 

värden. Samtliga respondenter upplever att det funnits en personlig utveckling sedan 

anställningen inom företaget, vilket är ett av målen med värdegrundskonceptet. Där de 

upplevt varierande uppdrag och nya tekniker. Merparten är eniga om att det finns en 

lyhördhet inom företaget, där de lyssnar och tar till sig deras önskemål. De nämner även 

att chefen bjuder in till enskilda samtal ifall det önskas, samtidigt som samtal i grupp 

brukar förekomma.   

  

Enligt Willman (2010) är värdegrunder begrepp och värden vilket beskriver 

förhållningssättet av de utgångspunkter människor har gentemot varandra. Där önskemål 

och värderingar över hur de vill att stämningen och förhållandet mellan medarbetarna ska 

vara. De här värdegrunderna skapas utifrån dialoger människor sinsemellan, i syfte att 

komma fram till ett gemensamt förhållningssätt, där varje enskild individ är lika mycket 

värd och kan bidra med sitt till organisationen. Författaren nämner även att ett hårt arbete 

med de personliga värdegrunderna ska skapa förutsättningar till att belysa företagets 

vision, affärsidé och mål, för nytta både internt och externt.  Enligt Softhouse är de 

personliga värdegrunderna anledningen till att vi gör det vi gör, därför kan 

värdegrundskonceptet vara en bra grund för att utveckla organisationen och deras 

konsulter. Eftersom de individuella drivkrafter och det kulturella inflytandet på 

konsulterna tycks gå hand i hand. Alvesson och Sveningsson (2012) nämner att 

organisationer har en förmåga att forma människors motiv, identitet och uppfattningar om 

vad som är värdefullt i arbetet. Antagandet ligger inte bara i att det handlar om universella 

eller individuella drivkrafter och motiv, utan också om ett starkt kulturellt inflytande.   

  

Forslund (2013) nämner att det finns flera motivationsteorier om ifall en person kan 

motivera någon annan person? En av respondenterna upplever en kompetensutveckling 

genom att Softhouse tillhandahåller seminarier och olika kurser. Samtidigt upplever en 

annan respondent att hens personliga utveckling kommer ifrån att arbeta i grupp. På det 

här sättet anser hen att det går att bidra med sin kompetens och dra lärdomar från varandra. 

Något de tycks uppleva kommer i samband med det nya värdegrundskonceptet och 

upplevs vara positivt.   

  

Forslund (2013) benämner effekten och betydelsen av att studera produktiva 

arbetsgrupper, där samband och relationer försöks identifieras. Där de viktigaste 

aspekterna för utveckling i grupp är kommunikation och feedback, för att nå gemensamma 

mål utifrån personligheter, egenskaper och färdigheter. För att mäta dess effekt studeras 

komplexiteten som en grupp framställer, där integrationsmöjligheterna med andra 

människor kan observeras. Författaren nämner även att utbildningar och kurser kan bidra 

med att medarbetarna utvecklas både på individuell nivå och i grupp. Forslund (2013) 
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nämner även organisatoriskt lärande, vilket handlar om hur organisationen ska ta lärdom 

från sina misstag och kontinuerligt förbättras. Två av det här lärandet är grupplärande och 

personlig bemästring, vilket syftar i att finna mogna medarbetare, vilka kan distansera sig 

från och reflektera över sina egna tankar och agerande samt strävar efter en personlig 

utveckling.  

  

En av respondenterna upplever att få direkt feedback från sina chefer är en fördel för 

motivation och personlig utveckling. Något som först introducerades i samband med 

värdegrundskonceptet. Direkt feedback kan kopplas ihop med det Forslund (2013) 

framhäver som ett aktivt ledarskap. Där hen påstår att ett gott samarbete och god 

kommunikation är en bidragande framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Hen belyser även 

att det är viktigt att medarbetaren även utvärderar ledningen för att komma med förslag 

på hur de kan underlätta resurser i organisationen för personlig utveckling. Samtliga 

respondenter samtycker att chefen tillhandahåller de resurser och materialet de behöver 

för sin personliga utveckling och en trevlig arbetsplats. Forslund (2013) tar även upp att 

som konsult kan det vara av vikt för organisationen att veta vad det är som hämmar den 

personliga utvecklingen, där hindren är tillhörighet, kontroll och öppenhet. Samtliga 

respondenter är ense om att det finns en öppenhet och lyhördhet i organisationen, där de 

känner sig inkluderade.  

6.3 Delaktighet  

Responsen från de anställda gällande delaktigheten i företaget var positivt, även ifall den 

var lite varierande. Alla individer är viktiga, fast olika i sin natur, därför ansåg ett par av 

respondenterna att de är delaktiga i den mån de önskar, medans andra engagerar sig och 

deltar i ett större spektrum angående beslutstagande. Samtidigt finns det en gemensam syn 

på att värdegrundskonceptet har bidragit till att Softhouse är väldigt öppna och bjuder in 

interna och externa parter, till vara mer delaktig vid beslut och förändring i organisationen. 

Enligt Forslund (2013) är det viktigt att uppmuntra medarbetare och låta dem vara 

delaktiga vid beslut och förändring, där egna åsikter och tankar kan framhävas. Författaren 

nämner även att det behöver finnas en helhetssyn inom organisationen där alla drar åt 

samma håll och mål samt hjälps åt att nå framgång, både individuellt och på 

verksamhetsnivå. Det här ska leda till ökat lärande och att en attraktiv verksamhet skapas 

för att utvecklas och finna arbetsmotivation i.  

  

Forslund (2013, s369) nämner ett citat “Hur kan vi skapa en organisation som fortlöpande 

förnyar sig vad gäller både vad vi erbjuder våra kunder och hur vi organiserar oss för att 

fullfölja erbjudandet?”. Det här citatet kan ställas mot vad respondenterna ansåg, gällande 

att organisationen arbetar kontinuerligt med att uppfylla kundernas och medarbetarnas 

behov. De har en ärlighet ut mot sina kunder och högt i tak inom organisationen. Enligt 

Forslund (2013) är organisationer som arbetar på det här viset och har företagsamma och 

handlingskraftiga medarbetare med en passion för förnyelse och värdeskapande, ett 

innovativt företag. Något en del respondenter framhävde att värdegrundskonceptet är och 

Softhouse i sig vill identifiera sig som.  



37  

  

    

Lee och Terrence (2012) nämner att förändringen inom organisationerna påverkar 

individens förutsättningar att känna sig uppskattade och effektiva och deras förmåga att 

kontrollera situationen. Utan stöd, utbildning och möjligheter att delta i processen blir de 

anställda lätt bromsklossar, vilket gör det nästan omöjligt att föra processen framåt. 

Utifrån det här ansåg en av respondenterna att konsulterna ska vara mer involverade i hela 

affärsprocessen. Uppfattningen är att om fler är med och lyssnar, kan det bli enklare att 

göra utvärderingar. En annan respondents spontana känsla är att organisationen sätter 

medarbetarna i fokus, vilket personen tidigare aldrig upplevts på tidigare arbetsplatser. 

Forslund (2013) tar upp att det idag inte bara handlar om att finna medarbetare som vill 

vara kvar i organisationen, utan också visar på en proaktiv och innovativ ansats till sitt 

arbete, samt en vilja och syn på personlig utveckling och kompetenshöjning inom 

organisationen. Det här kan handla om att att hitta former för kompetensutveckling, vilket 

gör att individens utveckling faktiskt tas till vara på inom organisationen Forslund (2013), 

vilket Softhouse nya värdegrundskonceptet huvudsyfte faktiskt är.     

  

Forslund (2013) nämner att chefer föredrar korta, informella möten, för det skapar en 

bättre och effektivare dialog och individen får mer talan och delaktighet. Han nämner 

författaren att ledaren ska vara omtänksam och strukturerad, vilket innebär ett ömsesidigt 

förtroende och respekt för varandra och att individen ges stöd för att nå de uppsatta målen. 

Det här är något majoriteten av respondenterna upplever att ledningen på Softhouse 

erbjuder med det nya värdegrundskonceptet. Chefer och ledning lyssnar på sina 

medarbetares åsikter och tankar, där det bjuds in till att vara med och påverka. Forslund 

(2013) nämner ifall en kombination mellan dessa begrepp finns, leder det till 

effektivisering av verksamheten.   

6.4 Kultur och miljö  

Samtliga respondenter är eniga om att det är en bra arbetsmiljö, där det finns en familjär 

känsla och högt i tak. Det nya värdegrundskonceptet har lett till att de arbetar med mjuka 

värden och allas lika värde, där kamratskap speglar kulturen och ökar därav den kreativa 

förmågan kollegorna sinsemellan. De upplever även att organisationskulturen är bra och 

alla är samarbetsvilliga och delar med sig av information och erfarenheter för att prestera. 

Det finns en längtan från en del respondenter att komma tillbaka till kontoret när de varit 

ute på kunduppdrag, eftersom kontoret är väldigt inbjudande.  Enligt Kristensson (2014) 

skapar organisationskulturen en god samverkan, som bidrar med personlig utveckling och 

bättre rykte internt och externt. Författaren nämner även att organisationskultur är en 

samlad syn på arbetsformer och umgängessätt, vilket påverkar möjligheten att föra fram 

och sprida information internt och externt, samt vara ett ansikte utåt. Samtidigt beskriver 

Forslund (2013) att det kan vara intressant att studera organisationskulturen, eftersom den 

kan ge en bild över vad det är som motiverar konsulterna, samt ökar deras trivsel och 

drivkraft. Det här är ett av de huvudsakliga syften värdegrundskonceptet ska erhålla för 

organisationen. En av respondenterna nämnde att företaget är väldigt inbjudande, där de 

öppnar upp för andra företag att delta på olika seminarier och kurser. En annan respondent 
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säger att företaget sprider en ärlighet ut mot kund, där de är ärliga och säger nej till 

uppdrag de inte klarar av eller försöker hjälpa och erbjuda andra samarbetspartners 

uppdragen istället.   

    

Forslund (2013) nämner att organisationskulturen handlar om organisationens karaktär 

över: Vilka är vi? Vad ska vi bli? Med vilka vill vi identifiera oss? De här tre frågorna blir 

därför nyckeln för framgång och ökad effektivitet, eftersom respondenterna var enade om 

att det finns en familjär känsla inom organisationen där alla får vara delaktiga på sitt sätt. 

Forslund (2013) nämner därav att organisationskulturen innebär värderingar, synsätt och 

medvetet arbetsutförande, vilket binder samma medarbetare till en viss grupp.    

  

En av respondenterna nämnde att en kombination av det nya värdegrundskonceptet och 

miljön har skapat en hållbar och bra organisationskultur. Kristensson (2014) poängterar 

att organisationskulturen har en större påverkan på medarbetarna än vad verksamhetens 

samlade mål och strategier har. Författaren anser därför att det finns ett stort värde i att 

utveckla en god kultur och efterleva den. Att vara en engagerad person för en organisation 

innebär enligt Forslund (2013) att upprätthålla en lojalitet mot verksamheten och hur den 

vill bli sedd, vilket skapar möjligheter och stärker organisationskulturen och bevara 

kompetent personal. Det här skapar en bättre stämning och kultur och medarbetarna ges 

en större tillit och ansvarstagande. Här går en parallell dra till att värdegrundskonceptet 

ska gynna utvecklarna i trivsel inom organisationen samtidigt som alla medarbetares 

kompetens tas till vara och synes.   

  

Samtliga respondenter är eniga om att kontoret tillhandahåller fräscha lokaler och ett 

inbjudande klimat att vistas i. Organisationsklimat påpekar Forslund (2013) vara en viktig 

aspekt att ha i beaktning, eftersom det oftast kopplas samman med kulturen. Hen menar 

att arbetsmiljön har en psykologisk påverkan på individens välmående, där medarbetarna 

ska må bra och känna sig delaktiga på arbetsplatsen. Arbetsmiljön är allt individen omges 

av på arbetsplatsen, det vill säga fysiska, sociala och psykologiska förhållanden. Klimatet 

ska därför stå för aktuellt välmående i organisationen, eftersom organisationen blir mer 

djupgående gällande värderingar, föreställningar och antaganden om hur organisationen 

mår.   

  

Under intervjuerna kom det fram att en av respondenterna känner en mindre oro över 

beslut som tas relaterat till kunder där de anställda inte får veta vad organisationen tjänar 

på det. Det här bryter från en av grundtankarna inom organisationen och med 

värdegrundskonceptet, att det ska finnas en öppenhet där medarbetarna ska tillhandahållas 

den information de önskar. Hen frågar även sig själv om det finns en ekonomisk vinning 

i alla projekten, organisationen väljer tacka ja till. Forslund (2013) tar upp två olika 

forskningsintressen, vilket går att koppla till när en organisationskultur studeras. Den 

viktigare av det här två är punkten att det behövs skapa en bredare förståelse av kritisk 

reflektion kring de vardagliga arbetsmomenten och organisationen i sin helhet. Författaren 

redogör att detta är ett synsätt som handlar om att manipulera kulturen inom en verksamhet 
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för att öka effektiviteten till att titta på hur en organisation gör för att arbeta med 

värderingar och värdegrunder. Det finns alltså en koppling till att de anställda behöver 

vara kritiska till arbetet i organisationen och ha möjlighet att förstå de olika delarna.   

    

Konsulterna i organisationen upplever att deras VD alltid ställer upp på att gemensamt 

komma med lösningar och beställa hem saker till företaget som anses vara nödvändiga för 

att utföra arbetsuppgifter eller öka trivseln på kontoret. Enligt Forslund (2013) finns de 

flera definitioner om vad en god ledare är och att det knyts till idén att få en grupp att bli 

effektiv och påverka andra människor i syfte att uppnå ett mål. Författaren nämner även 

att utveckla organisationen kan handla om att leva upp till de erbjudna tjänsterna. Det här 

kan innebära att en organisation behöver kontrollera hur de själva arbetar. Om en 

organisation kan ta lärdom från sina misstag och förbättra dessa kan organisationen 

förbättra kvaliteten i sitt arbete. Det blir därför chefens uppgift att manipulera kulturen 

och ställa in medarbetarna på rätt sätt. Där medarbetarna i sin tur vill komma med 

feedback och ge råd om hur de ska göra för att skapa en bättre och mer hållbar kultur och 

i sin tur skapar effektivitet (Forslund, 2013).    

6.5 Värdegrundskonceptet  

Enligt Forslund (2013) kräver organisationskultur, kompetensutveckling och 

arbetsmiljöområden ett ständigt förändringsarbete och kan ses som ett levande dokument. 

Hen nämner att om det ska ske en förändring i en verksamhet behövs de identifiera 

eventuella konsekvenser och motstånd en förändring kan få. Författaren tar även upp att 

en förändring kan vara en kulturförändring, vilket lyfter fram och ändrar de värderingar 

verksamheten bygger på. För att motivera en förändring i en verksamhet krävs gediget 

arbete med att motivera förändringen genom att definiera vad förändringen ska leda till 

och vad förändringen kommer innebära för medarbetarna (Forslund, 2013). Överlag finns 

det en positiv bild till värdegrundskonceptet från de deltagande respondenterna. 

Merparten finner den motiverande och att den bidrag till deras personliga utveckling. En 

av respondenterna påpekar hur hens uppfattning är att värdegrundskonceptet är en bra 

metod för att skriva ner sina tankar och skapa en plan för sin framtid. Samtidigt hade en 

av respondenterna önskat knyta tillbaka till gamla möten och en annan vill få en tydligare 

syn på vart organisationen är på väg. En annan tycker att värdegrundskonceptet passar den 

person som inte är säker på vad hen vill göra i framtiden. Alltså kan en kombination av 

att dokumentera, följa upp och utvärdera sina mål vara en god idé för att se vart ens 

personliga utveckling är på väg.   

  

Det finns även en positiv inställning till den regelbundna återkoppling, där månadsmöten 

möjliggör diskussion för önskemål och tankar. En av respondenterna uttrycker en önskan 

att månadsmöten ska inkludera vad medarbetarna gör på sina uppdrag, för att få 

inspiration, lärdomar samt en mer överskådlig bild över organisationens framfart. Kopplat 

till detta nämner Tonnquist (2016) att upprätthålla ett agilt arbetssätt kräver fungerande 

verktyg, ett sammanhang och samarbeta för att leverera affärsmål och verksamhetsnytta. 

Ifall månadsmötet inkluderar mer av medarbetarnas erfarenheter och lärdomar, kan 
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organisationen uppnå verksamhetsnytta. Kopplas de agila kontinuerliga återkopplingarna 

ihop med värdegrundskonceptet kan det här ses som ett underliggande komplement till 

organisationens agila arbetssätt och ett styrdokument för att fånga upp medarbetarnas 

tankar och åsikter. Tonnquist (2016) nämner även att ett agilt arbetssätt gör det möjligt att 

upprätthålla en kontinuerlig dialog med kunderna, där kunderna kan komma med feedback 

på förändringar som kan ske på vägen. På liknande sätt fungerar det framtagna 

värdegrundskonceptet inom organisation, där kontinuerlig dialog mellan medarbetare och 

ledning finns. Här diskuteras även frågor, funderingar och framtida mål, för att skapa ett 

bättre organisationsvärde. Gustavsson (2013) stärker det här genom att nämna att agilt 

innebär att prova, utvärdera och förbättra sitt arbetssätt kontinuerligt. Det här är ett av 

värdegrundskonceptets primära syften, att ständigt förbättra medarbetarnas trivsel och 

prova sig fram ifall det här värdegrundskonceptet är något som skapar en högre 

motivation, personlig utveckling och involverande i organisationen.   

  

Värdegrundskonceptet kan även ses som en affärsmodell, vilket enligt Tonnquist (2016) 

framhäver hur organisationen skapar, levererar och fångar värde. Värdegrundskonceptet 

kan därför ses som ett verktyg, vilket skapar bättre fokus och samarbete som enligt 

författaren är förutsättningarna för fungerande agilt arbete. Jansson (2015) och 

Gustavsson (2013) påpekar att det agila arbetssättet syftar till att öka användarnas 

effektivitet och flexibilitet, där de erbjuds självständigt arbete och vara med och påverka. 

Det här är något samtliga respondenterna känner att värdegrundskonceptet medför.   

  

Enligt Forslund (2013) behöver de finnas en formell ledare, vilket oftast har benämningen 

chef vars huvudsakliga ansvar är ledningsarbetet inom organisationen. Hen nämner även 

att i grupper kan det finnas informella ledare som påverkar gruppen eller organisationen 

på ett sådant sätt att de siktar på att uppfylla sina mål. En av respondenterna poängterade 

att hen hade svårt att se vart målet med projektet är och vart de kommer ta vägen.  

  

Forslund (2013) diskuterar ständig förbättring i tillverkningsprocesserna, där han talar om 

bättre kommunikation, kontinuerliga utbildningar, omdirigering bland personalresurserna 

och möten med kunder och ledning etcetera… Det här är något respondenterna tycker att 

det nya värdegrundskonceptet har medfört. Där Softhouse ständigt erbjuder utbildningar 

och kurser för att hålla dem uppdaterade på nya händelser, samt ger de utbildningar i agilt 

tänkande. Värdegrundskonceptet har även tillhandahållit dem deras egna önskningar av 

företag att arbete med. Ledningen arbetar också ständigt med att föra dialoger med 

medarbetarna där de får säga vad de tycker och tänker och ifall de har några övriga 

önskemål, de saknar i det dagliga arbetet.  

  

Forslund (2013) nämner en del saker som kan öka individens kompetens. Det kan handla 

om att kommunicera till kunden att organisationen satsar på personalen, skapar 

engagemang för att få tydliggöra och förmedla verksamhetens värderingar, mål och 

vision. Samtidigt handlar det om att fånga upp information kring tankar och värderingar 

från medarbetarna för att skapa förutsättningar för kommande förändringar (Forslund, 
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2013). Medarbetarna som intervjuades har en samlad syn på att de tycker de är bra att få 

vara med och bestämma vad de vill göra, där de genom Softhouse visioner och mål arbetar 

med en ärlighet ut mot sina kunder, där de kan tacka nej för att inte känna sig mindre 

motiverade. De ser det väldigt inspirerande att arbeta med de kunder de önskar och 

upplever att deras motivation därmed ökar. En av respondenterna nämner att den största 

fördelen med värdegrundskonceptet är att det är ett bra sätt att få ner sina tankar, vilket 

kan ge en bra övergripande bild på vart konsulterna i företaget vill ta vägen. En av 

respondenternas spontana upplevelse av värdegrundskonceptet är att det är väldigt 

trovärdigt och fått en bra respons från interna och externa parter. Samtidigt upplever 

personen att värdegrundskonceptet skulle passa till flera verksamheter, eftersom det är ett 

innovativt tänk med fokus på högt värderade kunder och tekniker. Forslund (2013) nämner 

att innovation handlar om kreativitet av de individuella tankeprocesserna. Vissa anser att 

vara kreativ är något som skapar nya idéer. Utifrån detta skapas innovation och 

innovationsprocesser. Det vill säga att kreativitet alltså innebär att vara innovativ med att 

förverkliga nya idéer (Forslund, 2013). Respondenterna känner att värdegrundskonceptet 

har bidragit med den personliga utvecklingen och skapat motivation. Enligt Alvesson och 

Sveningsson (2012) handlar kreativitet om att det ska vara roligt på jobbet, lärande och 

utvecklande. Tillsammans med andra ska det uppnås något meningsfullt, vilket är en 

mindre självcentrerad drivkraft.  
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7 Diskussion   
I det här kapitlet presenteras det empiriska resultatet och teorin i förhållande till tidigare 

forskning. Det ges även tankar och reflektioner över genomförandet av undersökningen i 

förhållandet till metodavsnittet.  

  

 

7.1 Resultatdiskussion  

Utifrån det presenterade resultatet går de tydligt se att medarbetarna inom organisationen 

känner sig motiverade på sin arbetsplats. Merparten anser att det nya 

värdegrundskonceptets agila inriktning är en bidragande faktor till ökad motivation hos 

medarbetarna, sammankopplat med regelbundet nya utmaningar inom system- och 

mjukvaruutveckling.  Det går här se en koppling till det Dernelid och Nilsson (2014) 

nämner att vid brist på motivation i utvecklingsprojekt misslyckas 70 till 90% av 

projekten. De tar även upp att motivation är en slags styrningsprincip på både verksamhet- 

och projektnivå, där det är viktigt att se systemutvecklare som en specifik individ som ska 

leda eller delta i systemutveckling. Det framtagna resultatet visar på att samtliga 

respondenter ser företaget som innovativt i att arbeta successivt med att få fram och 

förverkliga nya idéer, både från verksamhetens och individens synsätt. Dernelid och 

Nilsson (2014) tar upp att det går utifrån prestationer inom system- och 

mjukvaruutvecklingsprojekt se hur motiverade medarbetarna är. Där en koppling kan dras 

till Softhouse motto, "We makes people grow". Målet är att tillsammans med kunden, 

växa och utvecklas för att uppnå sina mål, som enskild individ, medarbetare samt 

verksamhet i helhet. De vill kunna identifiera den individuella drivkraften och besvara 

aspekter på varför människor gör som de gör.  

  

En av respondenterna poängterade att hen motiveras av att ledningen tar till sig av vad 

medarbetarna vill och önskar sig, samt att det finns en fördel med att kunna få direkt 

feedback från sina chefer. Mählberg (2011) lyfter fram vad som krävs för att upprätthålla 

ett fungerande arbetssätt där det primära är att alla strävar efter och utgår från samma 

strategi och mål. Författaren lyfter även fram vikten av kommunikation och en formell 

metod för stöd i utvecklingsarbete, där roller tydliggörs. Eftersom en av de viktigaste i 

agil systemutveckling är kontinuerliga leveranser, vilket leder till bättre kommunikation 

och regelbunden feedback, vilket minimerar riskerna för misstag. Prihodko (2015) 

påpekar också vikten av den växande trenden av agila metoder gällande 

mjukvaruutveckling. En av anledningarna till att organisationer börjar jobba agilt är på 

grund ut av att deras projekt misslyckas leverera i tid, vilket medför merkostnader. Agila 

metoder har därför blivit ett hjälpmedel för organisationer att skapa struktur vilket som 

Mählberg (2011) också nämnde leder till ett bättre arbetssätt och avslutade projekt i tid. 

En väg som Softhouse har valt att gå med agilt arbete, är att involvera medarbetarna mer 

i beslutprocesserna för öka delaktigheten i organisationen. En av respondenterna 

framhäver att hen inte behövt sitta med sin ursprungskompetens sedan sin karriärstart, 

något personen upplever motiverande, där varje dag präglas av nya utmaningar och som i 

sin tur utvecklar deras kompetens inom system- och mjukvaruutveckling. En annan av 
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respondenterna upplever de mindre motiverande om inte önskade uppdrag inleds och hen 

blir sittandes på kontoret. Samtidigt tycker en annan att det är motiverande när chefen 

lyssnar på ens önskemål och tar till sig av dessa. Det här har lett till att det ständigt förs 

en dialog inom organisationen för att erhålla en arbetsplats att trivas på och utvecklas i, 

samt vara mer attraktiva utåt. Det här skapar enligt fallföretaget motiverade medarbetare 

och som Mählberg (2011) nämner är bidragande faktorerna i agilt arbete för att öka 

engagemang och högre arbetstillfredsställelse. Det här är något respondenterna anser att 

värdegrundskonceptet bidrar med och att det kommer leda till en ökad lönsamhet för 

organisationen och nöjdare konsulter, vilket i sin tur bidrar med en konkurrenskraftig och 

ett attraktivt företag externt och internt.  

  

I en artikel av från dagens analys (2016) tar de upp vikten av transparenta beslut. Den här 

typen av beslut kräver en hög grad av självmedvetenhet, något som uppmärksammats mer 

och mer hos organisationer. Samtliga respondenter på Softhouse är eniga om att 

organisationen har “högt i tak” där en lyhördhet finns och diskussion om mjuka värden 

ständigt förs. Artikeln tar även upp att i den snabbt varierande IT-värld vi lever i, blir det 

mer nödvändigt att följa denna förändring genom att skapa en självmedvetenhet och 

identifiera medarbetarnas individuella grunder. Det är därför nödvändigt för 

organisationer att följa förändringen genom att utveckla ett självledarskap hos 

medarbetarna som skapar de förutsättningar som krävs för att följa den växlande miljön 

som råder inom system- och mjukvaruutveckling (Dagens analys, 2016). Det Softhouse 

har gjort för att arbeta med det här är att involvera medarbetarna till att vara med vid beslut 

och lägga sina önskemål om nästa steg för organisationen. Softhouse kan då hjälpa sina 

medarbetare att identifiera sina värdegrunder. Det finns en samhörighet bland 

respondenterna att värdegrundskonceptet har lett till att medarbetarna får vara med och 

engagera sig mer i organisationen och vara med och bestämma i den vardagliga 

arbetsmetodiken. En av respondenterna tar upp att värdegrundskonceptet kan vara ett bra 

verktyg för att driva den individuella utvecklingen och motivationen i sin yrkeskarriär. 

Det här går att koppla till det Softhouse beskriver som “Att det är individen som utvecklar 

organisationen och varje individ gemensamt lägger grunden för verksamhetens 

utveckling” (Westergren, 2018). Bornberger-Dankvardt, et al. (2015) belyser även att det 

enda sättet att involvera medarbetarna, är att företaget drivs på ett sätt som bidrar till ett 

självständigt arbete i att få förverkliga sina idéer och organisationens sätt att centrera 

individen.   

  

Albertsson och Olsson (2016) påpekar att motivation bör främjas, eftersom den kan 

tillbringa viktiga delar hos individen. Där en koppling kan dras till Softhouse motto, "We 

makes people grow", där målet är att tillsammans med kunden växa och utvecklas för att 

uppnå sina mål, som enskild individ, medarbetare samt verksamhet i helhet. De vill kunna 

identifiera den individuella drivkraften och besvara aspekter på varför människor gör som 

de gör. Här går det dra en parallell till de personliga värdegrunderna, vilket försöker 

identifiera det en person drivs av för att utvecklas. Albertsson och Olsson (2016) betonar 

även att organisationer bör lägga vikt på motivationsarbete, eftersom det ger en ökad insikt 
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om vad gruppen och varje individ upplever motiverande. De stärker detta genom att säga 

att motivationsarbetet blir alltmer viktigt eftersom allt fler vill bli mer likvärdiga på något 

vis och sticka ut, av anledningen att skapa en attraktiv arbetsmiljö. Softhouse för ständiga 

dialoger om hur de ska göra för att vara attraktiva och sticka ut extra på marknaden, vara 

attraktiva för sina kunder och erhålla en arbetsplats att trivas på. Henric eftersträvar att 

organisationen inte ska ta på sig uppgifter som inte motiverar medarbetarna. Arbetet ska 

istället skapa engagemang och motivation för medarbetarna i verksamheten i allmänhet. 

Dagens analys (2016) poängterar att genom låta medarbetarna vara med och ta egna beslut 

i olika situationer och öka personligt ansvar, ökar med säkerhet engagemanget inom 

systemutveckling. Genom större engagemang och styrande av egna värderingar, leder det 

till en ökad effektivitet och värde för organisationen (Dagens analys, 2016). 

Respondenterna anser att värdegrundskonceptet skulle teoretiskt sett vara ett bra verktyg 

för att driva den individuella utvecklingen och motivationen vilket är faktorer för lyckas 

inom system- och mjukvaruutveckling.  

  

Det framtagna resultatet tyder på att samtliga respondenter anser att företaget är innovativt 

och arbetar successivt med att få fram och förverkliga nya idéer. Både från verksamhetens 

och individens synsätt. Softhouse ser sig själva som ett företag med högt i tak och en 

öppen miljö, där de bjuder in till diskussioner mellan kollegor och ledning. För 

verksamheten är det också viktigt att upprätthålla en bra arbetsmiljö, klimat och kultur för 

medarbetarna att vistas i. Bornberger-Dankvardt, et al. (2015) framhävde i sin tidigare 

studie, vad mindre organisationer kräver för att upprätthålla strategier, metoder och 

arbetssätt för en fungerande arbetsmiljö. Där de nämner en del saker respondenterna var 

eniga om, rörande deras hälsa, att det finns ett välbefinnande, kreativitet och en 

förnyelseförmåga inom Softhouse. För verksamheten relaterar detta enligt författaren i att 

verksamheten blir mer konkurrenskraftiga, attraktiv och lönsam. Respondenterna tror att 

värdegrundskonceptet kommer bidra till en lönsamhet för företaget och ge en ökad nöjdhet 

hos konsulterna, vilket i sin tur bidrar med ett konkurrenskraftig och ett attraktivt företag.  

7.2 Metodreflektion  

Baserat på genomförandet av studien kan vi nu i efterhand konstatera att den kvalitativa 

undersökningen som använts, har varit högst relevant för vår studie. Eftersom studien haft 

närhet till respondenterna, har även relevant och djupa svar från medarbetarnas synvinkel 

framkommit, vilket Jacobsen (2011) nämner att kvalitativa undersökningar ger. Det hade 

varit intressant att intervjua fler respondenter för att skapa sig mer djup och bredare 

kunskap om hur nuläget inom organisationen ser ut. Hindret för att det här skulle 

genomförts, var problematiken att hitta fler respondenter vilka inte var upptagna på 

uppdrag, utan kunde ställa upp på en intervju. Det var även svårt att hitta tidpunkter vilket 

både vi forskare och respondenterna kunde vara ense om. En kvantitativ undersökning i 

form av frågeformulär hade inte kunnat generera samma djup som den kvalitativa givit, 

utan hade istället givit ett bredare svarsspektrum och inte varit beroende av individuella 

intervjutillfällen. Det hade kunnat vara bra att använda båda metoderna ifall mer tid 
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erhållits, för att få bredare svarsspektrum och kunnat använda det för formatering av 

intervjufrågor.  

  

Att ta fram intervjufrågor var en utmaning, eftersom det var svårt att hålla en balans mellan 

öppna och riktade frågor från ett induktivt perspektiv. Det här då det är svårt att skapa 

frågor som inte leder respondenten till ett svar, där personen egentligen inte har någon 

åsikt och kan ge tillräckligt djup i svaren. Här kan vi ställa oss frågan om resultatet hade 

blivit annorlunda om ett deduktivt perspektiv hade använts? Vi upplever att om frågorna 

hade formats utifrån teori, hade frågorna varit mer ledande och inte lämnat för en 

diskussion vid intervjun. Respondenten kan därför tappa en viss frihet och får yttra sina 

egna tankar. Det har även varit en utmaning att hålla frågorna på en sådan nivå att 

respondenten faktiskt ger ett användbart svar på frågorna, istället för att fritt prata om sina 

egna tolkningar och uppfattningar. Det här är något vi uppmärksammade efter första 

intervjun där flera av frågorna gick in i varandra och vi kunde se att respondenten redan 

hade besvarat frågor ställda senare. I takt med att fenomenet uppstod blev det också 

nödvändigt för oss att formulera om och ta bort några av frågorna från intervjumallen för 

att övriga respondenter skulle tillhandahålla mer relevanta svar. Intervjuerna gjordes på 

respondenternas arbetsplats eftersom Jacobsen (2011) påstår att respondenter i sin egen 

arbetsmiljö förväntas känna sig tryggare och svara friare på intervjufrågorna.  

  

Eftersom urvalet gjordes utifrån de ställda kriterierna, ökar även studiens tillförlitlighet då 

kriterierna säkerställer att alla respondenter har goda kunskaper och erfarenheter av det 

studerade värdegrundskonceptet. Enligt Polit och Beck (2012) är ett ändamålsenligt urval, 

något som bör väljas utifrån respondenternas relevans och kunskap inom området. Vi 

tycker att ha respondenter från olika bakgrund och varierande erfarenheter har varit 

betydande för att ge flera personers uppfattning om värdegrundskonceptet i nuläget. 

Jacobsen (2011) nämner att ett strategiskt urval kommer ge en viss typ av svar inom det 

specifika området. Fortsättningsvis går det fråga sig själv om resultatet hade blivit 

annorlunda om en annan typ av urval hade använts? Vi tror att om undersökningen hade 

genomförts med respondenter i liknande åldrar och erfarenheter, hade resultatet kunnat bli 

likvärdigt. Svaren från de olika respondenterna hade haft lika mycket eller lika lite 

erfarenhet inom organisationen och därför inte kunnat ge ett varierande djup på svaren. 

Vid användandet av ändamålsenligt urval gick det plocka respondenter med olika 

erfarenheter och olika åldrar, vilket lett till ett mer varierande resultat av respondenternas 

svar. Av den anledningen har det varit bra att ha respondenter som kan uttrycka sin 

uppfattning beroende på vad de har för bakgrund och livserfarenheter.   

  

Under studiens gång fick vi ändra studiens syfte från ett utvärderingsarbete till en 

nulägesanalys. Vi ansåg det här nödvändigt eftersom att då värdegrundskonceptet nyligen 

är introducerat inom organisationen, kan inte en utvärdering på själva 

värdegrundskonceptet genomföras. Istället bytte undersökningen riktning och blev en 

nulägesanalys, över hur konsulternas upplever värdegrundskonceptet i dagsläget.   
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8 Avslutning  
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras utifrån de syften och 

problemformuleringar som framställts i studien samt de undersökningar som gjorts. 

Avslutningen ger även en presentation av förslag till fortsatt forskning.   

  

 

8.1 Slutsats  

Syfte med uppsatsen var att undersöka hur medarbetarna upplevt införandet av ett nytt 

värdegrundskoncept vilket ämnar lösa de problem som beskrivits inom system- och 

mjukvaruutveckling. Under förstudien identifierades inga liknande värdegrundskoncept, 

utan valet av examensarbete utgick ifrån observationer, eget intresse samt önskemål i från 

fallföretaget, vilket utvecklades under praktikperioden hösten 2018. Studien genomfördes 

som en kvalitativ fallstudie på IT-konsultbolaget Softhouse, där empiriska data samlades 

in genom sex intervjuer. Det här för att besvara om medarbetarna på IT-konsultbolaget 

upplever att värdegrundskonceptet är fördelaktigt för organisationen inom system- och 

mjukvaruutveckling.  

  

Vår slutsats är att organisationen har skapat ett verktyg vilket kan komplettera den agila 

metodiken och tar upp de punkter som Mattias bland annat tar upp avsaknaden av HR 

inom agilt arbete. Det kan även ses att värdegrundskonceptet bidrar till ökad motivation, 

transparens och personlig utveckling, vilket krävs för att slutföra system- och 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Från respondenternas sida upplever de 

värdegrundskonceptet som ett bra verktyg att kartlägga sin framtid och utvecklas på 

individnivå, samt ökad lyhördhet och deltagande inom organisationen. Samtidigt som det 

finns en osäkerhet på vad värdegrundskonceptet ska leda till i framtiden. Medarbetarna 

upplever även att organisationen har högt i tak vilket skapar den goda kulturen inom 

organisationen. Tron är att det här speglas i bemötandet av kunder, vilket skapar ett 

förtroende hos kunden och värdeskapande för organisationen.   

8.2 Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom studien gjordes relativt tidigt inpå införandet har vi endast kunnat förmedla 

respondenternas spontana känsla och åsikter med värdegrundskonceptet, samt det 

upplevda nuläget inom organisationen. Det hade därför varit spännande att göra en vidare 

forskning i form av en utvärdering när värdegrundskonceptet varit aktivt en längre tid och 

hunnit sjunka in för att ha blivit större del av kulturen. Av den anledningen hade det varit 

lättare att få fram mer övergripande synpunkter och åsikter gällande 

värdegrundskonceptet och få svar på de delade meningar som framkommit ifrån studiens 

resultat. Därför kan en fortsatt forskning vara, att göra en liknande undersökning i ett 

senare tidsperspektiv i from av en utvärdering. Där av hade denna uppsats beståndsdelar, 

se rubrik 1.1 Inledning, kunnat fungera som en utgångspunkt för att bygga vidare en 

fortsatt forskning på.  
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Forskningen har även i syfte att väcka andra IT-bolagens intressen, för att applicera 

liknande värdegrundskonceptet i deras organisation. Det här eftersom en liknande studie 

kan göras för att se om organisationen får fram samma resultat och upplevelser. Det går i 

sådant fall identifiera om det finns fler delade meningar med värdegrundskonceptets 

värdeskapande, eller vad det krävs inom deras organisation för att värdegrundskonceptet 

ska fungera och skapa framgång.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor till respondenter  
  

● Berätta hur anser du att din personliga utveckling på företaget har varit sedan du 

påbörjade din karriär inom verksamheten?  

  

● Berätta gärna din upplevelse om du känner dig delaktig vid beslut och idéer för 

företagets utveckling.   

  

● Nu när det nya värdegrundskonceptet börjat träda i kraft. Berätta om du börjat känna 

någon förändring i hur du upplever atmosfären på företaget?   

  

● Känner du att det nya värdegrundskonceptet bidrar till din personliga utveckling och 

motivation? Motivera gärna.  

  

● Är det något i det nya värdegrundskonceptet som du anser skulle kunna förbättras eller 

göras på ett annat sätt/upplägg än det ni har haft? Vad skulle du då vilja ändra på? 

Motivera!  

  

● Tror du att det nya värdegrundskonceptet är ett lyckat vinnande värdegrundskoncept 

för verksamheten? eller skulle man arbetat på något annat sätt?  

  

● Hur upplever du att stämningen är på företaget idag?   

  

● Hur skulle du beskriva din uppfattning om företagets kultur och miljö på 

arbetsplatsen?  

  

● Upplever du att när du får arbeta med den teknik och de företag som intresserar dig, 

motiverar dig? motivera  

  

● Upplever du att företaget motiverar dig till en personlig utveckling och växa i din 

profession?  

  

● Hur tror du att kunderna kommer påverkas, positivt eller negativt, nu när Softhouse 

aktivt driver affären mot kunder som våra medarbetare vill arbeta med?  

  

● Tror du att företag lockas av att ni breddar er kompetens i nya språk och ramverk?  



 

  

● Upplever du att detta värdegrundskoncept är något som passar dig, eller vill du hellre 

få kunder tilldelade till dig och arbeta med de som företagen erhåller?  

    

Bilaga 2 – Intervjufrågor till Henric  
  

● Vad är det övergripande syftet, mål och förhoppningar med det nya värdegrunds 

värdegrundskonceptet?  

  

● Vad är den underliggande/bidragande faktorn till införandet av 

värdegrundskonceptet?  

  

● På vilket sätt tror du att värdegrundskonceptet kommer gynna företaget i 

framtiden?  

  

● På vilket sätt tror du att värdegrundskonceptet kommer motivera konsulterna på 

företaget?  

  

● Vad finns det för långsiktigt/kortsiktigt mål med värdegrundskonceptet?  

  

● Hur skulle du beskriva värdegrundskonceptet för att sälja in eller väcka ett intresse 

för andra personer från en annan bakgrund än IT?  

     



 

Bilaga 3 – Intervjumall och utskick  
  

Hej!  

  

Vi är två studenter som läser Systemvetarprogrammet med affärs- och 

verksamhetsutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Nu under vår sista termin skriver vi 

ett examensarbete med syfte att vara ett utvärderingsarbete på hur personalen på Softhouse 

Consulting i Växjö upplever de nya värdegrundskonceptet med syfte att identifiera de 

personliga värdegrunderna.  

  

De som beskrivs som värdegrundskonceptet är resultatet av aktiviteterna:  

● Customer mapping  

● Employee value proposition  

● Gemensam input till affärsplan 2018  

● Moving motivators  

● Team health check  

● Valbart utvecklingssamtal med kollegor alt. Chef  

● Kompetensgrupper (Dev/coaching)  

  

Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer genomföras anonymt där deltagarna som 

kommer vara med och gör detta är av egen fri vilja. Resultatet från intervjun kommer 

användas för att ge tillräckligt med information till företaget för att få en övergripande 

blick i uppfattningen av värdegrundskonceptet. Resultaten kommer även att publiceras i 

en akademisk rapport för att knyta svaren till relevant teori för att ge nödvändig feedback 

på varför saker uppfattas som de gör.  

  

Efter examensarbetet har slutförts och publicerats kommer alla som är intresserade ha 

möjlighet att få tillgång till uppsatsen. Vi ber er också höra av er till oss för eventuella 

frågor om kommande intervju!  

  

Hälsningar  

Carl Jonsson & Olle Bogren  

  

  

  


